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 مسيحرلا ن نمحرلا هللا مسي

 ةمدقملا

 هلآ ىلعو « نيمألا قداصلا دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو « نيلاعلا بر هلل دمحلا

 . اريثك اًميلست ملسو هبحصو

 : دعب امأ

 ةرهطملا ةنسلا بتك ىلإ ببحو « ملعلا لبس يل رسي يذلا هللا دمحأ ينإف
 . ىوغو طبخت اهنع ضرعأ نمو « اجن اهب كسمت نم يتلا

 ةيوبتلا ةنسلا ىلإ ةوعدلا نم يل رسي ام ىلع ىلاعتو هناحبس هللا دمحأ ينإو

 مهومرو ةنسلا لهأ ىلع مالسإلا ءادعأو ةعدتبلا بلاكت نمز يف « ناسللاو ملقلاب

 هللا درو « اجرخعو اجرف محل لعجو ءادعألا ديك نم مهظفحف « دحاو سوق نع
 .اريخ اولاني مل مهظيغب اورفك نيذلا

 ريصن اه سيل ذإ « هللا تايآ نم ةيا ربتعت « نملاب ةنسلا لهأ ةوعد نإو `

 . ىلاعتو هتاحبس هللا الإ نيعم الو
 نحلاو لزالزلاو لقالقلاو تاردكملاو نازحألاب ءولمملا ملظملا وجلا كلذ يف

 هللا عفني نأ وجرأ ةبيطلا بتكلا نم ةعومجم فيلأت - دمحلا هللو - هللا رسي نتفلاو

 . نيملسملاو مالسإلا اهب

 انيلع نوبي يذلا وه اذهو ءاهنم جرح ام عفن تيأر دقف هللا دمحأ ينإو

 بتكلا هذه نيب نم ناكو « اه نيكتسن الو اهل بأن ال انلعجي لب « بئاصملا

 نأ دعبو « هلل دمحلاو عبطلل لسرأ دقو ( نيحيحصلا يف سيل ام دنسملا حيحصلا )

 حيحصلا ) نم ديفتسي ال امبرف «ةيهقفلا باوبألا ىلع هجرخأ نأ تيأر عبطلل لسرأ



 بترملا امأو « ثيدحلا ملع يف نوصصختلا الإ ( نيحيحصلا يف سيل ام دنسملا

 ثيدحلا ملع يف صصخحملا هللا ءاش نإ هنم ديفتسيف ؛ةيهقفلا باوبألا ىلع وه يذلا
 : هنم لزن ام |لوأ نإف ميركلا نآرقلاب ءادتقا « ملعلا باتكب : هتأدتباو « هريغو
 هذه مامإب مجارتلا يف تيدنقا دقو اذه . 4 قلخ يذلا كبر مساب ارقا ]:
 « صاخ يدي نيب يذلا ثيدحلاو ةمجرتلا قلطأ امبرف « يراخبلا مامإلا وهو ةعنصلا
 ةلدأ ىلإ ةراشإ نيتلاحلا يف كلذو  ةصاخ ةمجرتب ماعلا ثيدحلا صصخأ ارو

 نيحيحصلا يف يوبن ثيدح وأ ءةينآرق ةيآ امإ «باتكلا طرش ىلع تسيل «ىرخأ
 . هريغل نسح ثيدح وأ « امهدحأ وأ

 ةعنصلا مامإب ءادتقا ؛ اليبس كلذ ىلإ تدجو ام .ثيدحلا تررك اذكو

 ءةيدانسإ ةتكنل الإ بلاغلا يف رركي ال هللا همحر ناك نإو هللا همحر يراخبلا مامإلا
 (نيحيحصلا يف سيل ام دنسملا حيحصلا) ةمدقم يف تدعو تنك دقو ءقينتم وأ
 ءريسفتلل باتك عضو ىلع تمزع مث ةينارقلا تايآلا ضعبب باتكلا يلحأس ينأ

 . ناعتسملا هللاو ء اذه نع اينغم نوكي نأ وجرأف

 يف سيل ام دنسملا حيحصلا) ةمدقم يف يتاحالطصا ضعب تركذ دقو اذه

 نمف « ةلاطالاو راركتلا ةيشخ كلانه تركذ امب ءافتكالا تيأرف (نيحيحصلا

 . كلانه ايلع فقو اهيلع فوقولا بحأ

 فْلْوملا اذه يف عقو امب يتافاومب نيثحابلا يناوخإ قفوي نأ هللا وجرأ ينإو اذه
 وهو اثيدح تركذ مأ « نيحيحصلا يف وهو اثيدح تكردتسا ءاوس ءاطخأ نم
 . هجارخإ ينمزلي ناك احيحص اثيدح تكرت مأ « ذاش وأ لعم

 سيل ام دنسملا حيحصلا ) ةمدقم يف كلذ يف يراذعأ ضعب تركذ دقو

 . ( نيحيحصلا يف

 ينافوتي نأ ىلإ مقلا ثحبلا اذه يف ارمتسم هللا ءاش نإ لازأ ال يننأ ىلع

 . اًريخ هللا هازجو لعفيلف كردتسي نأ بحأ نم كلذ دعبو « هللا

 ركشأ مث « كرابملا رفسلا اذه جارخإل ينقفو يذلا هللا ركشأ ينإو اذه



 يماس صفح وبأ : خألا منم « هجرخإ ىلع ينودعاس نيذلا هللا يف يناوصخإل

 « يرجحلا دئاق نب دمحم : خألاو « يدييزلا ملاس نب دمحأ :خألاو «يرصملا

 : خألاو « يعمل هللا دبع وبأ نافع :خألاو «يزعتلا هللا دبع وبأ مساق : خألاو

 نيوخألل ركشأ اذكو ءريسفتلا بيترت يف ينودعاس نيذلا ءيرصملا اضر ةبيش وبأ

 :خألاو «عانم دمحم نب نيسح دلولا :امهو ةبتاكلا ةلآلا ىلع ثحبلا ابتك نيذللا

 . يدوعلا يجان نب دمحم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو





 ملعلا باتك





 ملعلا لهأ لضف
 :( 194 ص ه + ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

 يبنلا نع هيبأ نع ةرق نب ةيواعم يتثدح ةبعش نع ديعس نب ىيحي انث

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 «نيروصنم يتمأ نم ةفئاط لازت نلو مكيف ريخ الف ءماشلا لهأ دسف اذإ و

 . ؛ ةعاسلا موقت ىتح مهذخ نم مهرضي ال

 . يذمرتلا هجرحأ دقو « حيحص ثيدح اذه

 .هب «ةبعش انأ ديزي انث : ( ٠١ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 : (۱۹۱ ص ۱۲ + ) هللا همحر ةبيش بأ نب ركب وبأ لاقو

لاق : لاق هيأ نع ةرق نب ةيواعم نع ةبعش نع نوراه نب ديزي انئدح
 

 مكيف ريخ الف «ماشلا لهأ دسف اذإ» :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لاقو . ملعلا لهأ مهنإ : هللا همحر يراخبلا لاق دق « ةروصنملا ةفئاطلاو

 .مه نم يردأ الف « ثيدحلا لهأ اونوكي مل نإ : دمحأ مامإلا

 نإف «دمحأ مامإلاو يراخبلا مامإلا هلاق ام ىلع اًصن نكي مل نإو ثيدحلاو

 بذلاو مالسإلا مهتمدخخو « قحلا ىلع مهتابثل ؛ ايوا اًلوخد نولخاد ثيدحلا لهأ

 .اريخ نيملسملاو مالسإلا نع هللا مهازجف « هنع

 :( ۱۸۳ ص © ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 - باطخلا نب نب رمع دلو نم - ناميلس نب رمع انث ةبعش انث ديعس نب ىيحي انث

 م ا ل ل ل

 هيلإ تمقف . هنع هلأس ءيشل الإ ةعاسلا هيلإ ثعب ام : انلقف « راهنلا نم

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نم اهتعمس ءايشأ نع انلأس «لجأ م
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 «هریغ هغليي ىتح هظفحف اًئيدح انم عمس أرما هللا رضن ١ : لوقي « ملسو هلآ
 ةأر ل للا ضالخإ + اب علم ءئرفا بل نييلع لقال لاصخ تالق ع هنن هنأ ولج نم لإ ف لاح ترو « ةيقفي نل هه لياخ بر هنإف
 ناك نم » : لاقو « مهئارو نم طيحت مهتوعد نإف « ةعامجلا موزلو « رمألا ةالو
 « ةمغار يهو ايندلا هتتأو ٠ هبلق يف هانغ لعجو « هلمش هللا عمج « ةرحألا همه
 .رهظلا يهو « ىطسولا ةالصلا نع انلأسو . ٠ هل بك ام الإ ايندلا نم هتأي ملو « هينيع نيب هرقف لعجو « هتعيض هيلع هللا قرف « ايندلا هتين تناك نمو

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه
 . رصعلا اهنأ حيحصلاف ىطسولا ةالصلا امأو

 : ( م61 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 يأ نع عاقعقلا نع نالجع نب دمحم انث ديعس انث نمحرلا دبع وبأأ ان

 فالح مهرضي الو « قحلا ىلع ةباصع رمألا اذه ىلع د وأ « رمألا اذه لازي ال ١ : لاق هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره يأ نع حلاص
 . « هللا رمأ مہتاي ىتح مهفلاخ نم

 وه نمحرلا دبع وبأو . بويأ يأ نبا وه : ديعسو . نسح ثيدح اذه
 . ءىرقملا ديزي نب هللا دبع

 - دمحم نع ثيل اث سنوي انث : ( 4655 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب - نالجع نبا وهو
 انئدح ةبينق انثدح : (ح) ( ۳۷۹ ص ۲ + ) هللا همحر دما مامإلا لاقو

 . هب « نالجع نبا نع ثيل

 1 ص 4 ج ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأو
 : 1۲ ص ۷ + ) هللا هر دواد وبأ لاق
 نارمع نع فرطم نع ةداتق نع دامح انربخأ ليعامسإ نب ىموم انثدح

 ةفئاط لازت ال » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق نيصح نبا
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 .«لاجدلا حبسملا مهرخآ لتاقي ىتح ؛مهأوان نم ىلع نيرهاظ ؛قحلا ىلع نولتاقي يتمأ نم
 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 نب دامح انث زهب انث :لاقف ( ٤۲۹ ص 4 + ) دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا

 . هب « ةداتق نع ةملس

 : ( 51۷ ص ٩ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 نب رز نع دوجنلا ينأ نب مصاع نع نايفس انربخأ رمع يأ نبا انثدح
 « نيفخلا ىلع حسملا نع هلأسأ يدارملا لاّسع نب ناوفص تيتأ : لاق شيبح
 اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإ :لاقف .ملعلا ءاغتبا :تلقف ؟ رز اي كب ءاج ام : لاقف

 نيفحلا ىلع حسملا يردص يف كح دق هنإ : تلق . بلطي اجب اضر ملعلا بلاطل

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم أرما تنكو « لوبلاو طئاغلا دعب

 انرمأي ناك « معت :لاق ؟ائيش كلذ يف ركذي هتعمم له «كلأسأ تعجف « ملسو

 « ةبانج نم الإ « نييلايلو مايأ ةثالث اتفافخ عزنن الأ ء نيرفاسم وأ اًرفس انك اذإ

 : لاق ؟ ايش یوملا يف ركذي هتعم له : تلقف . مونو لوبو طئاغ نم نکل
 دنع نحن انيبف ءرفس يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم انك «معن
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هباجأف . دمحم اي : يروهج هل توصب ييارعأ هادان ذِإ

 ؛ كتوص نم ضضغا : هل انلقف « مؤاه ٠ : هتوص نم وحن ىلع ملسو هلآ ىلعو
 : لاقف . اذه نع تيبن دقو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا دنع كنإف
 يبنلا لاق ؟ مهب حلي اّملو موقلا بحي ءرملا : يبارعألا لاق . ضضغأ ال هللاو

 انثدحي لاز امف ٠ ةمايقلا موي بحأ نم عم ءرملا ١ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 نيعبرأ هضرع يف بكارلا ريسي وأ هضرع ةريسم « برغملا لبق نم اياب ركذ ىتح
 ضرألاو تاوامسلا قلخ موي هللا هقلحت « ماشلا لبق : نايفس لاق .اًماع نيعبس وأ

 . هنم سمشلا علطت ىتح قلغي ال - ةبوتلل ينعي - اخوتفم

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 . نيفخلاب حسملاب قلعتي ام : ( 8 ص ١ + ) يتاسنلا هجرخأ ثيدحلا
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 . ةبوتلاب هتم قلعتي ام : ( ۱۳١۳ ص ۲ + ) هجام نیاو

 : (۲۳۹ ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 :لاق شيبح نب رز نع ةلدهب نب مصاع انأ ةملس نب دامح انث نافع انث

 : لاقف « نيفخلا ىلع حملا نع هلأسأ « يدارملا لاسع نب ناوفص ىلع تودغ
 هللا لوسر ىلإ ثيدحلا عفرو ؟ كرشبأ الأ : لاق .ملعلا ءاغتبا :تلق ؟كب ءاج ام
 ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإ ١ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . ثيدحلا ركذف « بلطي امب اضر

 :لاق شيبح نب رز نع دوجنلا يأ نب مصاع نع رمعم انث قازرلا دبع انث
 بلطأ تعج : تلقف |: لاق ؟ كب ءاج ام :لاقف يدارملا لاسع نب ناوفص تين
 نم ام» : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس ينإف :لاق . ملعلا

 .«عنصي امب اضر اهتحنجأ ةكئالملا تعضو الإ «ملعلا بلط يف تيب نم جرخي جراخ

 . ثيدحلا ركذو
 مصاع نع - ةملس نبا ينعي - دام انث سنوي انث : ( ۲٤٣١ ص) لاقو

 نإ » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ لاسع نب ناوفص نع رز نع

 . « بلط امب اضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا

 . نسح ثيدح اذه

 نيدلا يف هقفلا لضف

 : ( ۳۸۳ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 :لوقي هللا دبع نب رباج عم هنأ ريبزلا وبأ ينربخأ عرج نبا انث حور انث
 ةيلهاجلا يف سائلا رايخ » :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 « اوهقف اذإ « مالسإلا يف مهرايخ
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 : ( 7306097 ص ۳ + ) هللا همحر لاقو

 هيلع هللا ىلص يبتلا نع رباج نع ريبزلا يأ نع نايفس انث دمحأ وبأ انث
 . .ءارهقف اذإ مالسإلا يف مهرايخ ةيلهاجلا يف مهرايخف «نداعم سانلا» :لاق ملسو هلا ىلعو

 . ملسم طرش لع نسح ثيدح اذه

 :( ٤۸١ ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 نع ةريره يأ نع دايز نب دمحم نع ةملس نب دامح ان لاق عيكو انث

 اًقالخأ مكنساحأ مالسإلا يف كري » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا
 . « ارهقق اذإ

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيجص ثيدح اذه
 نع دايز نب دمحم نع ةملس نب دامح انث عيكو انث : هللا همحر لاقو

 اًمالسإ ريخ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يآ
 . ٠ اقالخأ مكنساحأ

 . ( 1١7 ص ) درفملا بدألا : يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلا

 :(98 ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 مكح نب ناڻع نع ردب وبأو . مكح نب ناهع انث الاق ىلعيو رين نبا انث
 :لاق ةيواعم تعم :هثيدح يف ىلعي لاق .ةيواعم نع يظرقلا بعك نب دمحم نع

 مهللا ٠ :دارعألا هذه ىلع لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم
 .«نيدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا دري نم «تعنم امل يطعم الو ؛تيطعأ امل عنام ال

 . هيلع قفتم هرخاو ‹ حيحص ثيدح اذه

 . ديلولا نب عاجش : وه ردب وبأو

 :( 404 ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 ديعس نب هللا دبع انربخأ رفعج نب ليعامسإ انربخأ رجح نب يلع انثدح
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 . « نيدلا يف ههقفي اًريخ هب هللا دري نم » : لاق

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 اث : لاقف ( ۳١١ ص ١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلاو
 . هب « ليعامسإ انأ ناميلس

 هجرخأو . رفعج نبا : وه ليعامسإو . يمشاملا دواد نبا : وه ناميلسو
 ليعامسإ نع ناميلس نب ديعس انربخأ :هللا همحر لاقف ( ۳۸١ ص ۲ + ) يمرادلا
 . هب « رفعج نبا

 :(94 ص ٠ ج ر هللا همحر دواد وبأ لاق

 دلو نم > ناميلس نب رمع ينثدح ةيعش نع ىبحي انربخأ ددسم انثدح
 : لاق تباث نب ديز نع هيبأ نع نابأ نب نمحرلا دبع نع - باطخملا نب رمع
 انم عم ًأرما هللا رّضن » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم
 لماح برو « هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برف « هغلبي ىتح هظفحف « اًئيدح

 . تاقث هلاجرو ‹ حيحص ثيدح اذه

 تباث نب ديز ثيدح : لاقو ( ١5 ص ۷ ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 . نسح ثيدح

 عفانلا ملعلا ىلإ ةوعدلا لضف

 : ( ۷٤ ص ۱ ج ) هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق
 “يڌج نع يلأ ينثدح ثراولا دبع نب دمصلا دبع نب ثراولا دبع انثدح

 )١( حيحصلا وهو « فارشألا ةفحن نم ةدايز يدج نع .
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 هللا ىلص يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق ةريره يأ نع نيريس نب دمحم نع بويأ نع
 امف : لاق . اذكو اذك يدنع : لجر لاقف « هيلع تحف « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءرثك وأ لق امب هيلع قدصت الإ لجر سلجملا يف يقب

 روجأ نمو الماك هرجأ هل ناك هب نّيساف اًريخ سا نم» :ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ۽ هب نُئساف ةئيس ةنس نسا نمو « ايش مهروجأ نم صقني الو « هب نمسا نم
 .« ايش مهرازوأ نم صقني الو « هب نتسا يذلا رازوأ نمو الماك هرزو هيلعف

 انث : لاقق ( ه٠. ص ۲ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « دمصلا دبع

 ملعلا غيلبت

 : ( 555 ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ثراحلا نب هللا دبع نع ةرم نب ورمع نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث

 هللا يضر يلع لق ام دعب « بطخي يلع'نب نسحلا انب : لاق رمقالا نب ريهز نع

 هللا ىلص هللا لوسر تيأر دقلف : لاق .' لاوط ُمَدآ دزألا نم لجر ماق ذإ « هنع

 غلبيلف « هبحيلف ينبحأ نم » : لوقي « هتوبح يف هّعضاو ملسو هلا ىلعو هيلع

 .مكتندح ام ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةَمْرَع الولو «بئاغلا دهاشلا

 نب ريهزو . يديبزلا وه : ثراحلا نب هللا دبع . حيحص ثيدح اذه

 .يلاسنلا هقثو . ىنكلا يف «بيذهتلا بيذهت :يف ةمجرت هل . ريثك وبأ وه رمقألا
 . ٠١١ ص دابعلا لاعفأ قلخ : يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلا

 : ٠٠١( ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 مي ينثدح يعجشألا كلام وبأ ينثدح ةدئاز ينأ نب ايركز نب ىيحي انث
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 هيلع هللا ىلص يبنلا ملكت ذإ « عادولا ةجح يف يبأ فيدرل ينإ : لاق طيرش نبا

 « يلا قتاع ىلع يدي تعضوف « ةلحارلا رجع ىلع تمقف « ملسو هلا ىلعو

 « ؟مرحأ دلب يأف ١ :لاق . مويلا اذه :اولاق  ؟مرحأ موي يأ و :لوقي هتعمسف
 نإف ٠ : لاق . رهشلا اذه :اولاق « ؟ مرحأ رهش يأف » :لاق .دلبلا اذه : اولاق

 م دلب يف « اذه مک رھش يف ءاذه مكموي ةمرحك « مارح مكيلع مكلاومأو كءامد

 . « دهشا مهللا , دهشا مهللا » : لاق . معن : اولاق « ؟ تغلب له .اذه

 . حيحص ثيدح اذه

 ناورم نع نازولا دمحم نب بويأ نع « ىربكلا يف يئاسنلا هجرخأ دقو

 ‹ طيرش نب طيب انثدح : لاق يعجشألا كلام يلأ نع يرازفلا ةيواعم نبا '

 . فارشألا ةفحت نم ها . هركذف

 : ( ٤١١ ص اه +) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةبطخ عم“ نم ينثدح ةرضن يأ نع يريرجلا ديعس انث ليعامسإ انث
 اهيأي » : لاقف قيرشتلا مايأ طسو يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 « يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال الأ «دحاو مابأ نإو ءدحاو مكبر نإ الأ « سانلا

 «ىوقتلاب الإ رمحأ ىلع دوسأل الو دوس ىلع رمحأل الو «يبرع ىلع يمجعل الو
 يأ ٠ : لاق مث . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلب : اولاق « ؟ تغلبأ

 . مارح رهش : اولاق « ؟ اذه رهش يأ و : لاق . مارح موي : اولاق « ؟ اذه موي

 مكءامد مكنيب مرح دق هللا نإ » :لاق مارح دلب :اولاق « ؟ اذه دلب يأ و : لاق

 اذه مكموي ةمرحكو ال مأ . مكضارعأ وأ : لاق يردأ الو : لاق « مكلاومأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلب : اولاق « ؟ تغلبأ ءاذه کدلب يف ءاذه كرهش يف

 . « بئاغلا دهاشلا غلبيل ٠ : لاق . ملسو هلا ىلعو

 . حيحص ثيدح اذه
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 هنع غلي نم ملاعلا لاسرإ

 :(54 ص ۳ ج ) هللا همحر ةبيش يلأ نب ركب وبأ مامإلا لاق

 لاق : لاق يفيص نب دمحم نع يبعشلا نع نيصح نع ليضف نبا انثدح

 َّمِهُط دحأ مكنمأ ١ : ءاروشاع موي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل

 ةيقب اومنأ » : لاقف : لاق . معطي مل نم انمو معط نم انم : انلقف « ؟ مويلا

 ةيقب اومتيلف ضورعلا لهأ ىلإ اولسرأو « معطي مل نمو معط ناك نم « مكموي
 . ةنيدملا لوح نم ضورعلا لهأ ينعي « مهمري

 مشه انث :لاقف ( 888 ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامالا هج رخأ ثيدحلا

 . هب « نيصح نأ

 نب هللا دبع انربخأ : هللا همحر لاقف ( ۱۹۲ ص ٤ + ) ُئاسنلا هجرخأو

 انثدح : لاق « رثبع انثدح : لاق « نيصح وبأ « سنوي نب هللا دبع ني دمحأ

 . هب « نيصح

 «ةبيش يلأ نب ركب يبا قيرط نم ( 555 ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ
 . مدقتملا هدنسب

 ..حيحص ثيدح اذه

 ةقشم هيف ناك نإو ملعلا غيلبت

 : ( 99 ص ) دابعلا لاعفأ قلخ يف هللا هجر يراخبلا لاق

 هيبأ نع صوحألا يبأ همع نم هعمس ءارعزلا وبأ انث نايفس انث يلع انثدحو

 « بّوّصو رظنلا يف دّمصْف « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا تيتأ : لاق

 ينتتأ » : لاق ؛ محرلاو هللا الإ ءيش ال ٠ : لاق ؟ ىبنت معو ء وعدت مالإ : تلقف

 : يل ليقف « يننوبذكي سانلا نأ '”تيورو اًعرذ اب تقضف ء يبو نم ةلاصر

 . تيأرو : اهلعلو اذک (1)



 . « كب نلعفيل وأ نلعفتل

 . ةنييع نبا ره : نايفسو . ينيدملا نبا وه : يلعو . حيحص ثيدح اذه

 فرع ره : صوحالا وبأ همعو « يمشجلا ورمع نب ورمع وه : ءارعزلا وبأو
 صرحألا يبأ دلاو ةلضن نب كلام ثيدحلا يباحصو . ةلاضف نب كلام نبا

 ةالصلا يف لوألا فصلاب قحأ ملاعلا

 : (۸۸ ص ۲ + ) هللا همحر يیاسنلا مامإلا لاق
 بوقعي نب فسوي انثدح : لاق مّدَقُم نب يلع نب ورمع نب دمحم انربخأ

 دجسملا يف انأ انيب : لاق دابع نب سيق نع زلحم ينأ نع يميتلا ينربخأ : لاق

 هللاوف « يماقم ماقو « يناحنف ةذبج يفلخ نم لجر ينذبجف « مّدقملا فصلا يف
 « ىتف اي : لاقف ءبعك نب يها وه اذإف فرصنا املف « يتالص تقع ام
 يلا كا يس ا ع ا اجو

 : لاق مث اال . ا ا ا ا + ديك
 ينعي ام « بوقعي ابأ اي : . اولضأ نم ىلع ل

 . ءارمألا : لاق ؟ دقعلا لهأب

 .ةقث وهو ؛يمدقملا ورمع نب دمحم الإ حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 ملعلا ةباتك
 :( ۷۲۹ ص ٠١ ج ) هللا همحر دواد ویا لاق

 هللا ديبع نع ىيحي انربخأ : الاق « ةبيش يأ نب ركب وبأو ددسم انثدح

 نع كهام نب فسوي نع ثيغم ينأ نب هللا دبع نب ديلولا نع سنخألا نبا

 هللا ىلص هللا لوسر نم هعمسأ ءيش لك بتكأ تنك : لاق ورمع نب هللا دبع

 ءيش لك بتكتأ : اولاقو ء« شيرق ينتبنف « هظفح ديرأ ملسو هلآ ىلعو هيلع

 بضغلا يف ملكتي ءرشب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ؛ هعمست
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلذ تركذف « باتكلا نع تكسمأف ؟ اضرلاو
 « هديب يسفن يذلاوف « بتكا » : لاقف «هيف ىلإ هعبصأب ًاموأف ءملسو هلآ ىلعو
 . 6 قح الإ هنم جرخي ام

 « هللا دبع نب ديلولا الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . نيعم نبا هقثو دقو

 ىبحي انث : لاقف ( ١57 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . دنسلا كلذب ( ١95 ص ) و . هب سنحخالا نب هللا ديبع نع ديعس نبا

 انث ددسم انربخأ : هللا همحر لاقف ( ١75 ص ١ ج ) يمرادلا هج رخأو

 . هب « سنخالا نب هللا ديبع نع ىبحي

 : ( ٠١١ ص 8 + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 مصاع انثدح دايز نب دحاولا ديبع انثدح جاجحلا نب مهاربإ انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع انك :لاق مصاع نب ناتلفلا نع ينعي بيلك نبا

 غرفو « هانيع ةحوتفم « هرصب ماد هيلع لزنأ اذإ ناكو « هيلع لزنأف ملسو هلآ
 : بتاكلل لاقف « هنم كلذ فرعن انكف : لاق . هللا نم هيتأي امل هبلقو هعمس

 ؛ ( هللا ليبس يف نودهاجملاو نينمؤملا نم نودعاقلا يوتسي ال ) : بتكا »
 :ىمعألل انلقف « هللا لزنأف ؟ انبنذ ام « هللا لوسر اي : لاقف ىمعألا ماقف : لاق

 هيلع لزني نوكي نأ فاخف « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع لزني هنإ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغب ذوعأ : لوقي اًمئاق يقبف « هرمأ نم ءيش
 :بتكا ١ : بتاكلل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف :لاق . ملسو هلآ

 . « 4 ررضلا يلوأ ريغ ل

 لماك وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( 45 ص ۳ + ) رازبلا هجرخأ ثيدحلا

 دانسإب يوري ناتلفلا نع هيبأ نع بيلك نب مصاع انث دايز نب دحاولا دبع انث

 . اذه نم نسح

 . ( 45 ص ۳ + ) راتسألا فشك يف اک « هيبأ نع هيوري بيلك نب مصاعف طقس انه (1)
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 :هللا همحر لاقف ( ٤۲۹ ص ) دراوملا يف اک هللا هر نابح نبا هجرخأو

 دحاولا دبع انثدح يماسلا جاجحلا نب ميهاربإ انثدح ىنثملا نب يلع نب دمحأ انربخأ

 . هركذف ناتلفلا يلاخ نع يأ ينثدح بيلك نب مصاع انثدح دايز نبا

 . ( 37384 ص ١8 + ) يناربطلا هجرخأو

 طخلا فرع اذإ ةبتاكملاب لمعلا

 1١85(: ص ه + ) هللا هر دمحأ مامإلا لاق

 لاق : تباث نب ديز لاق : لاق ديبع نب تباث نع شمعألا نع ريرج انث

 ينيتات اهنإ ؟ ةينايرسلا ٌنسحُ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر يل
 3 5 كل

 . اموي رشع ةعبس يف اهتملعتف . ؛ اهملعتف ١ : لاق . ال : تلق : لاق ٠ بتك

 : لاقف ( ۷۸ ص ٠ ج ) هنتس يف هللا همححر دواد وبأ هجرخأ دقو

 نب ديز نب ةجراخ نع هيبأ نع دانزلا يلأ نبا انثدح سنوي نب دمحأ انث

 «ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينرمأ :تباث نب ديز لاق : لاق تباث

 ملف « هتملعتف « يباتك ىلع دوبي نمآ ام هللاو ينإ » : لاقو « دوبي باتك تملعتف

 .هيلإ بيك اذإ هل أرقأو بك اذإ هل بتكأ تنكف «هقذح ىتح رهش فصتن الإ رمي

 انريخأ رجح نب يلع انثدح : لاقف ( 447 ص ۷ + ) يذمرتلا هجرخأو

 . حيحص نسح ثيدح اذه : لاق مث . هب « دانزلا يأ نب نمحرلا دبع

 ١856(: ص ٠ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ةجراخ نع جرعألا نع داتزلا يبأ نع نمحرلا دبع انث دواد نب ناميلس انث

 : نمحرلا دبعو . يسلايطلا دواد نب ناميلسو جرعألا هيف دازف . هب « ديز نبا

 يأ نبا انث نامعنلا نب جرس انث : هدعب دمحأ مامإلا لاق مث . دانزلا يبأ نبا وه

 هللا ىلص هللا لوسر ىتأ :لاق تباث نب ديز نع ديز نب ةجراخ نع هيبأ نع دانزلا
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 . هون ركذف . ةنيدملا نم هُمَدَقَم ملسو هلآ ىلعو هيلع

 (١١1؟ ص مل ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 : لاق هللا دبع نب ديزي تعمس : لاق « ةرق انريخأ مهاربإ نب ملسم انثدح

 نم تنأ : ان انلقف « رمحأ مدأ ةعطق هديب « سأرلا ثعشأ لجر ءاجف ديراب انك

 اهانلوانف .كدي يف يتلا مدألا ةعطقلا هذه انلوات : انلق . لجأ : لاق ؟ةيدابلا لعأ

 مكنإ : شيا نب ريهز ينب لإ هللا لوسر دمحم نم ٠ : اهيف اذإ ؛ اهيف ام انأرقف
 قاكزلا ميتاو ء ةالصلا عمقأو هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ متدهش نإ
 مهسو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا مهس « منغلا نم سمخلا عيدأو

 ؟ باتكلا اذه كل بتك نم : انلقف . « هلوسرو هللا نامأب نونما متنأ « يفصل

 . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر : لاق

 . دلاخخ نبا : وه ةرقو . نيخيشلا طرش ىلع وهو حيحص ثيدح اذه

 . ريّخُشلا نبا وه : هللا دبع نب ديزيو

 :( ۳٠١ ص ٤ ج ) هللا همحر قازرلا دبع مامإلا لاق

 رخلشلا نب هللا دبع نب ءالعلا ينأ نع يريرجلا ديعس نع رمعم انربخأ
 :انلق ؟ةعقرلا هذه أرقي ءىراق مكيف له :لاقف دبرملاب نحنو يبارعأ انءاج : لاق

 هللا لوسر دمحم يل هبتك باتك اذه : لاق . يل اهوأرقاف : لاق . أرقن انلك

 نإ مكنإ :  لْكُع نم يح « شا نب ريهز ينبل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 « ةاكزلا متيتاو ةالصلا متمقأو « هللا لوسر اًدمحم نأو < هللا الإ هلإ ال متدهش

 هّيِفَصو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا مهسو «ةمينغلا نم سمخلا متجرخأو
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نإ : انلق : لاق . « هللا نامأب نونما مكنإف

 هللا لوسر ىلع بذكأ ينورتأ « معن : لاق ؟ باتكلا اذه مكل بتك ملسو

 «هذحأف باتكلا ىلع هديب برضف ؛ بضغو ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 هللا لوسر نم هتعمس ءرش نع هللا دبع ابأ اي انثدح : انلقف ۽ هانعبتاف : لاق

 هنإ : لوف دقو « هتينك الو هما نوفرعي ال مپ :أل ؛ هللا دبع اي : هلعلو .لصألا ين اذك ()

 . بلوت نہ رتا



 نم اًريثك بهذي ام نإ » : لوقي هتعمس : لاق . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . 4 رهش لك نم مايأ ةثالث مرصو « ربصلا رهش موص « ردصلا رخو

 نكلو طلتخم . سايإ نب ديعس : وه يريرجلاو « حيحص ثيدح اذه

 . عبوت دق هنإ مث « تاريتلا بكاوكلا : يف ا « طالتخالا لبق هنع ىور اًرمعم

 انثدح : ( 5457 ص ١4 + ) هللا همحر ةبيش يأ نب ركب وبا مامإلا لاق

 هب « ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي نع يمودسلا دلاخ نب ةرق نع عيكو

 1١404(: ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 وبأ « ةيمأ يأ نب ملاس انثدح قاحسإ نبا نع يأ انثدح بوقعي انثدح

 هل ةفيحص هعمو «ةرصبلا دجسم يف ممت ينب نم خيش يلإ سلج :لاق « رضنلا

 باتكلا اذه ىرتأ « هللا دبع اي : يل لاقف . جاجحلا نامز يفو : لاق . هدي يف

 اذه :لاق ؟ باتكلا اذه امو : تلقف :لاق ؟ ناطلسلا اذه دنع اًئيش ينع اًينغم

 انيلع ىّدعتي الأ انل هبتك « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم باتك

 ناش ناک فيكو « ايش كنع ينغي نأ نظأ ام « هللاو ال : تلقف . انتاقدص يف

 « اهعيبن انل لبإب ء باش مالغ انأو يبأ عم ةنيدملا تمدق : لاق ؟ باتكلا اذه

 جرخا : يبأ هل لاقف « هيلع انلزنف « يمينلا هللا ديبع نب ةحلطل ادص يأ ناو

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر نإ : لاق . هذه يليا يل عبف , يعم

 اذإف «كلبإ ضرعتو سلجأف كعم جرخأس نكلو « ٍداَبِل رضاح عيب نأ ىب دق

 ىلإ انجرخف : لاق . هعيبب كترمأ « كمواس نمت اقدصو ءافو لجر نم تيضر

 اناطعأ اذإ ىتح لجرلا انمواسف « اييرق ةحلط سلجو <« انرهظ انفقوف قوسلا

 «هانعيايف .هرعيابف « همافو مكل تبضر معن : لاق ؟هعيابأ :ينأ هل لاق « ىضرن ام

 هللا لوسر نم انل ذخ : ةحلطإ يب لاق . اسجاح نم انغرفو انلام انضبق املف

 :لاقف : لاق .اناقدص يف انيلع يدتعي ال نأ اباتك ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 هللا لوسر نم يددع نوثكي نأ بحأ ينإ كلذ ىلع لاق . ملسم لكلو مكل اذه

 هللا لمع هللا لوسر , ىإ اني ءا+ ىنح اب جرخش باتك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 نيد ةيدابلا , لها نم لج ما اذه نإ قا رسو ای :لادتف ‹ ملسو هلا ىلعو هيلع
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 هللا لوسر لاقف . هتقدص يف هيلع ىّدعتي ال اباتك هل بتكت نأ بحأ دقو ءال

 هللا لوسر اي : لاق ٠ ملسم لكلو هل اذه: : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ىلع باتك كنم يدنع نوكي نأ بحأ دق ينإ ‹ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . باتكلا اذه ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر انل بتكف :لاق . كلذ

 . نسح ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ٠١( ص ۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 ماس انثدح قاحسإ نب دمحم انثدح عيَرُز نب ديزي انثدح يريراوقلا انثدح

 « اذه مكبحاص دنع يعفان هارتف : ملاسل لاق خيشلا نأ هيفو . هب « رضنلا وبأ

 . هللاو « نظأ ال : تلق : لاق ؟ انتاقدص يف انيلع ىدعت هللاو دقف

 ريغصلا ميلعت

 : ( ٤۷۳ ص ١ + ) هللا همحر يمرادلا دمحم وبأ مامإلا لاق

 نع ىسيع نع ىسيع نب هللا دبع نع ريهز انث رماع نب دوسألا انربخأ
 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا دنع تنك : لاق ىليل يلأ نع ىليل ينأ نب نمحرلا دبع
 ‹ هنم اهعزتناف ‹ ةقدصلا رمت نم ةرمت ذخاف « يلع نب نسحلا هدنعو « ملسو هلا

 . « ةقدصلا انل لحت ال هنأ تملع امأ » : لاقو

 نمحرلا دبع نب ىسيع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 ريهزو . ةصالخلاو « لامكلا بيذهت يف اك نيعم نبا هقثو دقو « ليل يأ نبا

 . ةيواعم نبا : ره

 : لاقف ( ۳۲٤۸ ص ٤ + ) دمحأ هجرخأ ثيدحلاو

 نمحرلا دبع نب ىسيع نع ىسيع نب هللا دبع نع ريهز انث رماع نب دوسأ انث
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع ناك هنأ ليل يبا “رع ليل ينأ نبا

 )١( هدعب يقأيس اکو يمرادلا دنس يف مدقت اک لليل يبا نع هيبأ نع : باوصلاو ء طقس انه .
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 تيأر ىتح لا : لاق - مهز كش - نيسحلا ا و
 ٠ انيئوف : لاق . ””َعيِرإَسُأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع هلوب
 ا ف البور هى و ر وای هلع لك: لاق . هيلإ
 اهلخداف : لاق .ءةقدصلا رمت نم ةرمت ذحخاف : لاق . هيلع هبصف « ءامب اعد مث

 . هيف نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعزتناف « هيف يف
 هللا دبع نع ريهز انث ىسوم نب نسح انث : هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . دمحأ مامإلا دنع ام لثمب هركذف « ليل يلأ نع هدج نع هببأ نع ىسيع نبا
 : ( ۱۷۲۳ ) هللا هر دمحأ مامالا لاق

 ءاروحلا يبأ نع مرم ينأ نب ديرب ينثدح ةبعش نع ديعس نب ىبحي انئدح
 هيلع هللا للص هللا لوسر نم ركذت ام : يلع نب نسحلل تلق : لاق يدعسلا

 «يمف يف اهتيقلأف « ةقدصلا رمت نم ةرت تذخأ ينأ ركذأ :لاق ؟ ملسو هلآ ىلعو
 لاقق « رمت يف اهاقلأف « اهباعلب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر اهعزتناف

 : لاق « ةقدصلا لكأن ال انإ ١ : لاق ؟"ةرمتا هذه لكأ ول كيلع ام : لجر هل
 بذكلاو « ةنينأمط قدصلا نإف « كيري ال ام ىلإ كييري ام عد ٠ : لوقي ناكو

 يفاعو « تيده نميف يندها مهللا ٠ : ءاعدلا اذه انملعي ناكو : لاق « « ةبير

 «تيضق ام رش ينقو «تيطعأ اميف يل كرابو «تيلوت نميف ينلوتو «تيفاع نميف
 . « تيلاعتو انبر تكرابت ١ : لاق ارو « تيلاو نم لذي ال هنإ

 : ( 17790) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو
 ثدحي ميرم يلأ نب ديرب تعم : لاق ةبعش انثدح رفعج نب دمحم انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر نم ركذت ام : ىلع نب نسحلل تلق : لاق ءاروحلا يأ نع

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىنص هللا لوسر نم ركذأ : لاق ؟ ملسو هلا ىلعو هيلع

 هللا لوسر اهعزنف : لاق هيف يف اهبتلعجف « ةقدصلا رمت نم ةرمت تذخأ ينأ

 < هللا لوسر اه : ليقف ءرفا يف اهلعجف « اهباعلب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 .٠ ةيابلا يف ۴ قئارط :يأ ()
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 انل لحت ال دمحم لآ انإ » : لاق ؟ يبصلا اذه ةرفلا هذه نم كيلع ناك ام

 قدصلا نإف « كيري ال ام ىلإ كيبري ام عد ١ : لوقي ناكو : لاق « ةقدصلا

 يندما مهللا » : ءاعدلا اذه انملعي ناكو : لاق « ةير بذكلا نإو « ةنينأبط

 اميف يل كرابو ٠ تيلوت نميف ينلوتو « تيفاع نميف يقاعو « تيده نميف

 .«تيلاو نم لذه ال هنإ ‹ كيلع ىضقي الو يضقت كنإ «تيضق ام رش ينقو «تيطعأ

 . © تيلاعتو انبر تكرابت » : ينعي هذه لاق دق هنظأو : ةبعش لاق

مس ينإ مث < هنم اذه عمس نم ينئدح دقو : ةبعش لاق
 اذهب ثدح هنع

 ««تيلاعتو تكر ابت» :يف كشي ملف «هيأ توم دعب «يدهملا ىلإ هجرخم «ثيدحلا

 . كش هيف سيل : لاقف . هيف كشت كنإ : ةبعشل تلقف

 املسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ دقو .تاقث هلاجرو «حیحص ثيدح اذه

 . هاجرخي نأ

 ۔ ( ۱۳۳ ص ۱۲ + ) عی وبا هجرخأو

 1:0( ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 صوحألا وبأ انربخأ : الاق يفنحلا ساوَج نب دمحأو ديعس نب ةبيتق انثدح

 : يلع نب نسحلا لاق : لاق ءاروحلا ينأ نع مبرم ينأ نب ديرب نع قاحسإ يأ نع
 لاق - رتولا يف نهوقأ تاملك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينملع

 نميف ينفاعو « تيده نميف يندها مهللا ١ - رتولا تونق يف :ساوج نبا

 ‹ تيضق ام رش ينقو « تيطعأ اميف يل كرابو « تيلوت نميف ينّلوتو « تيفاع

 « تيداع نم زعي الو « تيلاو نم لذي ال هنإو « « كيلع ىضقي الو يضقت كنإ

 .6© تيلاعتو انبر تكرابت

 هدانسإب « قاحسإ وبأ انربخأ ريهز انريخأ يليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح

 نهوقأ :ركذي ملو . تونقلا يف رتولا يف لوقي اذه : لاق :هرخآ يف لاق . هانعمو

 . رتولا يف
 . نابيش نب ةعيبر : ءاروحلا وبأ
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 يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو . حيحص ثيدح اذه
 . اهاجرخي نأ املسمو

 «نسح ثيدح اذه : لاقو ( 11 ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو
 نب ةعيبر : همساو « يدعسلا ءاروحلا يأ ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعن ال

 .اذه نم نسحأ ائيش تونقلا يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع فرعن الو .نابيش

 .( ۲٤۸ ص ۳ + ) يناسنلا هجرخأو
 .( ۳۷۲ صا ١ + ) هجام نباو

 ةديقعلا ةريغصلا ميلعت

 :( ۲۱۹ ص ۷ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 نب ثيل انربخأ كرابملا نب هللا دبع انربخأ ىسوم نب دمحم نب دمحأ انثدح

 نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح : لاق جاجحلا نب سيق نع « ةعيف نباو دعس
 «دحاو ىنعملا « جاجحلا نب سيق ينثدح دعس نب ثيل انريبخأ ديلولا وبأ انريخأ

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا فلخ تنك : لاق سابع نبا نع يناعنصلا شنح نع
 ‹ كظنفحي هللا ظفحا : تاملك كملعأ ينإ « مالغ اي ١ : لاقف اموي ملسو هلآ
 « للاب نعتساف تنعتسا اذإو « هللا لأساف تلأس اذإ « كهاجت هدجت هللا ظفحا
 هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل ءيشب كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو
 هللا هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا نإو « كل
 ٠. فحصلا تفجو مالقالا تعفر « كيلع

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 « حيحصلا لاجر هلاجر «هريغل حيحص ثيدح وه :نمحرلا دبع وبأ لاق

 . حلاص هنإ : متاح وأ لاق دقو « جاجحلا نب سيق الإ

 قرط هل ثيدحلا ْنكلو « نسحلا ىلإ اهب عفتري ال ( ملاص ) ةظفل : لوقأو
 .مكحلاو مولعلا عماج يف بجر نبا ظفاحلا اهيلإ راشأ ا «سابع نبا ىلإ ىرخأ
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 ملعلا منكي نمل ديعولا

 :(١١؟ ص ۱ ج ) هللا همحر احلا لاق

 مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم ًابنأ بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انئدح

 يلبخلا نمحرلا دبع يلأ نع هيبأ نع شايع نب هللا دبع ينربخأ بهو نبا أبنأ
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع
 . « ران نم ماجلب ةمايقلا موي هللا همجلأ «املع مك نم » : لاق

 .ةلع هل سيلو ؛نيخيشلا طرش ىلع «نييرصملا ثيدح نم حيحص دانسإ اذه

 ؛امهطرش ىلع سيل هنأ حيحصلاو « احلا لاق اذك :نمحرلا دبع وبأ لاق

 « بيذبتلا بيذهت يف اک « امهاجر نم سيل مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم

 «ملسم لاجر نم مهتئالث يلبُحلا نمحرلا دبع وبأو «هوبأو شايع نب هللا دبع مث
 . بيذهتلا بيذهت يف 5 « يراخبلا لاجر نم اوسيلو

 ١5١(: ص ٠ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ءاطع نع مكحلا نب يلع انابنأ دامح انربخأ ليعامسإ نب ىموم انثدح

 نع لكس نم و : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ
 . ٠ ةمايقلا موي ران نم ماجلب هللا همجلأ  همتكف ملع

 . حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه
 . نسح ثيدح : لاقو ( 408 ص ۷ ج ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 ٠١١( ص ١ +) كردتسملا يف احلا اهركذ ةحداق ريغ ةلع ثيدحللو

 هللا لص يبنلا نع ةريره يأ نع لجر نع ءاطع نع ءاج هنأ اهلصاح « اهّدَرو
 « مهاو هداز يذلا نأو ء حجرأ مهلا دزي مل يذلا نأ « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . ملعأ هللاو

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ٠١ ص ٩ + ) ةبيش يأ نب ركب وبأ هجرخأو

 .هب مكحلا نب يلع انثدح :لاق «ناذاز نب ةرامع انثدح :لاق ؛رماع نب دوسأ
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 ٠ دامح انث لماك ربأ انث : لاقف ( 75١7 ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأو
 . هب « مكحلا نب يلع نع

 ناذاز نب ةرامع انث : لاق « ريمت نبا انث : هللا همحر لاقف ( ٤٩۹٩ ص ) و

 . هب « مكحلا نب يلع نع

 ةقسفلا ءاملعلا

 1١7١(: ص ۲ + ) هللا همحر هجاف نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 انث يعازخلا ديبع نب ىسحي نب ديز انث يقشمدلا ديلولا نب سايعلا انثدح

 سنأ نع لوحكم نع يَِعَرلا ناي نب صفح دعم وبأ انث ديمح نب مثيل
 ؟ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا كرتن ىتم ءهللا لوسر اب :ليق :لاق كلام نبا

 رهظ امو « هللا لوسر اي : انلق « « مكلبق مألا يف رهظ ام مكيف رهظ اذإ » : لاق

 يف ملعلاو « كرابك يف ةشحافلاو « كراغص يف كلملا » : لاق ؟ انلبق مثألا يف
 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ىنعم ريسفت : ديز لاق . « مكتلاذر

 . قاّسفلا يف ملعلا ناك اذإ ؛ « مكتلاذر يف ملعلاو »

 . نسح ثيدح اذه

 ١١8(: ص ۷ + ) هللا همحر ىلعي ربأ لاق

 يبنلا نع سنأ نع هيبأ نع رمتعم انثدح ليئارسإ يأ نب قاحسإ انثدح
 مهتتسلأ ضرقت اموق تيأر يب يرسأ ةليل » :لاق هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 : لاق ؟ ليربج اي ءالؤه نم : تلق دیدح نم ٠ : لاق وأ « ران نم ضيراقمب

 . « كتمأ ءايطخ

 : 4۱۸۰ صر هللا همحر ىلعي ربأ لاقو
 - ةريغملا نع ارسلا ماده انثدح ديزي انئدح لانا نب دمحم انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع رع - راني» نب كلام نع رانيد نب كلام نعت

 الاجر اهيف تيأرف « يل يرسأ ةليل ايندلا ءامس ىلع تينأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع
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 : لاق ؟ ءالؤه ام ‹ ليربج اي :تلفق «ران نم ضيراقمب مههافشو مهتنسلأ عّطقت

 . « كتمأ نم ءابطخ ءالؤه

 . بيبح نبأ : وه ةريغمو . عْيَرُز نبا : ره ديزيو . حيحص ثيدح اذه

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا مرح

 :(17814 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع رز نع ثدحي امصاع تعم : لاق يبا انثدح ريرج نب بهو انثدح

 يلع بذك نم » : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دوعسم نبا

 . « راثلا نم هدعقم ًاوبتيلف « ادمعتم

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۳۸٤۷ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 انثدح دامح انثدح نافع انثدحو . مصاع نع نابيش انثدح مشاه انثدح

 . هب « مصاع

 اذإف دمعتملا ريغ امأو ءدمعتلا وه ديعولا اذه هيلع بترت يذلاو . اذه

 . ملعأ هللاو . انآ نوكي « رحتي م

 :( 108 ص ١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نع رز نع مصاع انث دامح انث نافع انثو مصاع نع نابيش انث مشاه انث

 يلع بذك نم » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع

 . ۲ منهج نم هدعقم أوبتيلف « ادمعتم

 . ؛ رانلا نم » : مهدحأ لاق

 . هب ةملس نب دامح ثيدح نم (١5١؟ ص ٩ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 انث ريرج نب بهو انث : ( 4088 ص ١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هركذف . رز نع ثدي امصاع تعمس : لاق يأ
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 ماشه وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( 4١8 ص ۷ + ) يذمرتلا هجرخأو

 . هب ء مصاع انربخأ شايع نب ركب وبأ انربخأ يعافرلا
 . دوجنلا يأ نبا : وهو مصاع لجأ نم « نسح ثيدح اذه

 :( 44 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 ثدحي ةرضن ابأ عمس هنأ ةملسم يلأ نع ةبعش انثدح رفعج نب دمحم انث

 نم ١ : لاق هنأ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع يردخلا ديعس يأ نع
 . « رانلا نم هدعقم أوبتيلف ء ادمعتم يلع بذك

 . ديزي نب ديعس :وه ةملسم وبأو .ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 كلام نب رذنم : وه ةرضن وبأو

 : ركاش دمحأ قيقحتب ( 414 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 جي رسو ( ح ) . دانزلا يلأ نب نمحرلا دبع انثدح ىسيع نب قاحسإ انثدح
 : نيسح لاق - دعس نب رماع نع هيبأ نع دانزلا يلأ نبا انثدح : الاق نيسحو

 نع ثدحأ نأ ينعنم ام : لوقي نافع نب ناثع تعم : لاق - صاقو يآ نبا

 نكلو « هنع هباحصأ ىعوأ نوكأ الأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 . « رانلل نم هدعقم أوبتيلف « لقأ م ام يلع لاق نم » : لوقي هتعمسل دهشأ

 . هنع هباحصأ ىعوأ : نيسح لاقو

 : (۳۷۹ ص ١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 رفعج نب ديمحلا دبع انثدح يفنحلا ركب وبأ ديجنا دبع نب رويكلا ديع انئثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ناهع نع ديبل نب دومحم نع هيبأ نع
 . « رانلا يف اتيب أوبتيلف ءابذك يلع دمعت نمو : ملسو هلآ

 . حيحص ثيدح اذه

 70١(: ص ٤ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةناّشُع ايأ نأ ثراحلا نب ورمع نع .بهو نب هللا دبع انث :لاق نوراه انث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مويلا لوقأ ال :لوقي رماع نب ةبقع عم“ هنأ ثدح
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 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم , لقي مل ام ملسو هلآ ىلعو
 هللا لص يبنلا تعمسو .«منهج نم اتيب أربتيلف لقأ مل ام يلع بذك نم» :لوقي
 هسفن جلاعي ليلا اهدحأ موقي يتمأ نم نالجر ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع
 أضو اذإو « ةدقع تلحنا هيدي ًأضو اذإف ‹ ًاضوتيف ةدقع هيلعو « روهطلا ىلإ

 تلحنا هيلجر أضو اذإو ء ةدقع تلحنا هسأر حسم اذإو « ةدقع تلحنا ههجو

 جلاعي « اذه يديع ىلإ اورظنا : باجحلا ءارو نيذلل لجو زع هللا لوقيف « ةدقع
 . « هل رهف يدبع ينلأس ام « يتلأسي هسفن

 . نمو نب يح : وه ةناثُع وبأو . حيحص ثيدح اذه

 :( 9.70 دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع لاق

 نع شمعألا نع ليضف نبا انثدح ةبيش يأ نب دمحم نب نافع ينثدح

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ىلع نع ليل ينأ نب نمحرلا دبع نع مكحلا
 .«نييذاكلا بذكأ وهف «ببذك هنأ ىري اثيدح ينع ثدح نم» :ملسو هلآ ىلعو

 ١9(. ص ١ + ) هجام نبا هجرخأو « نسح ثيدح اذه
 تعمس : لاق « روصنم ثيدح نم ( ١44 ص ١ + ) يراخبلا يف وهو

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاق : لوقي ايلع تعم : لوقي شارح نب يعبر

 . « رانلا جليلف يلع بذك نم هنإف ؛ يلع اوبذكت ال ١ : ملسو

 ۔ ۹٩( ص ١ + ) ملسم هاورو

 ءاملعلا يقفانم نم ريذحتلا

 فشك يف ام هللا همحر رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ مامإلا لاق
 : ( 497 ص ١ + ) راتسألا

 هللا دبع نع ملعملا نيسح انث ثراحلا نب دلاخ انث كلملا دبع نب دمحم انثدح
 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر انرذح : لاق نيصح نب نارمع نع ةديرب نبأ
 . ناسللا ملع قفانم لك ملسو هلا
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 هنع هانجرخأف ء حلاص رمع دانسإو « رمع نع الإ هظفحن ال : رازبلا لاق

 . ها . نارمع دانسإ نسحل ؛ نارمع نع هاندعأو

 .حيحصلا لاجر هلاجر .حيحص بيدح نارمع ثيدح :نمحرلا دبع وبأ لاق

 . براوشلا يأ نبا : وه كلملا دبع نب دمحم

 : ركاش دمحأ قيقحتب ( 14 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 انثدح يدركلا نوميم انثدح يدبع ناوزغ نب مليد انثدح ديعس وبأ انثدح

 :لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ باطخلا نب رمع نع نافع وبأ

 . « ناسللا ملع قفانم لك يتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ نإ و

 . نسح ثيدح اذه

 . (۹۷ ص ١ + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۲٣٤ ص ۸ ج ) هللا همحر یناسنلا مامإلا لاق

 نع نايفس انأبتأ : لاق « نمحرلا دبع انثدح : لاق « نانس نب ديزي انربخأ

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ورمع نب هللا دبع نع ليذهلا يأ نب هللا دبع

eءاعدو « عشخي ال بلق نمو « عفني ال ملع نم ا  

ENES aدقو « نانس نب ديزي الإ ؛  

 . يناسنلا هقثوو < ةقث « قودص وهو « هنع تبتك : متاح يأ نبا لاق

 . ةرم نب رارض : وه نانس وبأو

 : ( ۲۹٣۳ ص ۸ + ) هللا همحر ياسنلا مامإلا لاق

 هللا لص يبنلا نأ سنأ نع صفح نع فلخ انثدح : لاق ةبيتق انثدح

 ملع نم كب ذوعأ ينإ مهللا » : تاوعدلا هذهب وعدي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع
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 مهللا » : لرقي مث « عبشت ال سفنو ءعمسُي ال ءاعدو ءعشني ال بلقو ءعفني ال

 . « عبرألا ءالؤه نم كب ذوعأ ينإ
 . ةفيلخ نب فلخو « سنأ يخأ نبا : ره صفح

 نافع انث :لاقف ( ۲۸۳ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « سنأ نع رمع نب صفح نع ةفيلخ نب فلخ انث
 : ( ۱۹۲ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 يبنلا نأ سنأ نع ةدانق نع ةملس نب دامح انث : الاف لماك وبأ انثو زهب انث

 لوق نم كب ذوعأ ينإ مهللا ١ : لوقي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . ٠ عفني ال ملعو « عشخي ال بلقو « عفري ال لمعو « عمسي ال

 :( 358 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ لاقو

 نأ كلام نب سنأ نع ةدانق نع ةملس نب دامح انث ىموم نب نسح انث

 نم كب ذوعأ ينإ مهللا ١ : لوقي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . « عمسي ال لوقو « عشخي ال بلقو « عفري ال لمعو « عفني ال ملع
 رصن وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( ۲۳۲ ص ه + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 . هب , دامح انثدح جاجحلا نب مهاربإ انثدح : لاق مث . هب , دامح انثدح رافثا

 : سنأ ىلإ ةثلاث قيرط

 : (۷۸ ص 5 + ) هللا همحر متاح وبأ نابح نب دمحم مامإلا لاق

 ميره انثدح : لاق - مركم ركسعب - یسوم نب دمحم نب هللا دبع انربخأ
 انثدح : لوقي يلأ تعم : لاق ناميلس نب رمتعم انثدح : لاق ىلعألا دبع نبا

 ينإ مهللا » : لاق هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع كلام نب سنأ

 . « عشخي ال بلق نم كب ذوعأو « عمسي ال ءاعد نم كب ذوعأ

 نادبعب بقلملا : وه ىسوم نب دمحم نب هللا دبعو . حيحص ثيدح اذه
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 دحأ ناك : بيطخملا لاق ( ۳۷۸ ص ٩ + ) دادغب خیرات يف هتمجرت « يزارهألا

 . تابثألا ظافحلا

 غئازلا يتفملا ةبوقع

 :( 49 صا ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 بهو نب ديز نع شمعألا انثدح دايز نب دحاولا دبع انثدح ددسم انثدح

 هللا ىلص يبنلا ىلإ صاعلا نب ورمعو انأ تقلطنا : لاق ةنسح نب نمحرلا دبع نع

 اورظنا : انلقف « لاب مث ء اهب رتتسا مث , ةَقَرَد هعمو جرخف ملسو هلآ ىلعو هيلع

 بحاص يقل ام اوملعت ملأ» : لاقف كلذ عمسف .ةأرملا لوبت لوبي « هيلإ

 « مهاهنف « مهنم لوبلا هباصأ ام اوعطق « لوبلا مهباصأ اذإ اوناك « ليئارسإ ينب

 . ۲ هربق يف بذعف

 ناك نإو دايز نب دحاولا دبعو . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 دمحأ مامإلا دنع  عيكوو ةيواعم وبأ هعبات دقف « مالك شمعألا نع هتياور يف

 .هاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ امم ثيدحلاو . (١؟" ص ) +٤

 .(١؟4 ص ١ +) هجام نباو ,(58 ص ١ ج) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 هاوحف يف تبني مل اذإ يسفلا ملإ
 74١(: ص ۱ + ) هدنسنم يف هللا همر هيوهار نب قاحسإ مامإلا لاق

 نامع يها نع ورمع نب ركب ينثدح بويأ يها نب ديعس ان ءىرقملا انربخأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يأ نع راسي نب ملسم
 هراشتسا نمو «رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف ءلقأ مل ام يلع لاق نم » :لاق ملسو هلآ

 ء تبنت ريغب ايق يتفأ نمو « هناخ دقف « دشر ريغب هيلع راشأف « ملسملا هوخأ

 . « هاتفأ نم ىلع اهم نإف

 نذل



 . ديزي نب هللا دبع : وه ءىرقملاو

 ناطلسلا ىلإ ملاعلا لوخد يف نازيملا

 : ( ۲٤۳ ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 مصاع نع يبعشلا نع نيصح وبأ ينثدح نايفس نع ديعس نب ىبحي انث
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخن : لاق ةرجع نب بعك نع يودعلا
 نوكتس اهنإ » : لاقف « مدأ نم ةداسو اننيبو ةعست نحنو لحد وأ « ملسو هلآ

 ىلع مهناعأو مهبذكب مهقدصف مبيلع لخد نمف « نوملظيو نوبذكي ءارمأ يدعب
 مهقدصي مل نمو « ضوحلا يلع دراوب سيلو «هنم تسلو «ينم سيلف «مهملظ
 . « ضوحلا يلع دراو وهو « هنم انأو ينم وهف « مهملظ ىلع مهنعيو مهبذكب

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 57 ص 5 + ) هللا همحر يذمرتلا لاقو
 باهولا دبع نب هللا دبع نب دمحم انربخأ ينادمملا قاحسإ نب نوراه انثدح

 :لاق ةرجع نب بعك نع يودعلا مصاع نع يبعشلا نع نيصح يهأ نع رعسم نع
 - ةعبرأو ةسمخ ؛ةعستو نحنو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلإ جرخ
 ؟ متعمس له ءارعمسا ١ : لاقف - مجعلا نم رخآلاو ع برعلا نم نيددعلا دحأ
 ىلع مهاعأو « مهبذكب مهقدصف مهلع لخد نمف « ءارمأ يدعب نوكيسإ هنإ

 لخدي مل نمو « ضوحلا يلع دراوب سيلو « هنم تسلو ينم سيلف « مهملظ

 وهو « هنم انأو ينم وهف « مهبذكب مهقدصي ملو « مهملظ ىلع مهنعي لو « مهرلع
 . ( ضوحلا يلع دراو

 .هجولا اذه نم الإ رعسم ثيدح نم هفرعن ال «بيرغ حيحص ثيدح اذه

 نع نيصح ينأ نع نايفس نع باهولا دبع نب دمحم ينثدحو : نوراه لاق

 هلآ ىلعز هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةرجع نب بعك نع يودعلا مصاع نع يبعشلا
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 زق یو
 . تاقث هتاورو « حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . ( ١٠١١ ص ۷ + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 ايندلا ىلإ ليملا نم ملعلا بلاط ىلع فوحلا

 : ( 1۲۹ ص ٩ + ) هللا هر يذمرتلا مامإلا لاق

واعم نع دعس نب ثيللاانربخأ راس نب نسحلا انربخأ عينم نب دمحأ انئدح
 ةي

بأ نع هئدح « ريفن نب ريبج نبا نمحرلا دبع نع ملاص نبا
 ضايع نب بعك نع هي

 ةنتفو « نت ةّمأ لكل ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا تعمس : لاق

 . © لاملا يتمأ

 اس نب ۾ ةيواعم ثيدح نم هفرعن اإ « بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ٠.. اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا

 : ( 45 ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع ةدئاز يأ نب ايركز نع كرابملا نب هللادبع انربخأ رصن نب ديوس انثدح

ق هيأ نع كلام نب بعك نبا نع ةرارز نب دعس نب نم لا دبع نب دمحم
 لاق : : لا

 دسفأب متغ يف السر ناعئاج نابثذ ام و : :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 «(  هنيدل فرشلاو لاملا ىلع ءرملا صرح نمأ امل

NS 

 نا A كلام نب بعك نب
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 ملعلا بلاط ظفح فعضي ايندلا ىلع لابقإلا

 : ( ۱۳۷١ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامالا لاق
 :لاق ناميلس نب رمع نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث راشب نب دمحم انثدح

 تباث نب ديز جرخ : لاق هيبأ نع نافع نب ناثع نب نابأ نب نمحرلا دبع تعمس

 هنع لأس ءيشل الإ ةعاسلا هذه هيلإ ثَعِب ام : تلق « رابلا فصنب ناورم دنع نم

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نم اهانعمس ءايشأ نع ًانلأس : لاقف هتلأسف
 « همه ايندلا تناك نم » ؛ لوقي « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 . هل بتك ام الإ ايندلا نم هتأي ملو « هينيع نيب هرقف لعجو « هرمأ هيلع هللا قرف

 .«ةمغار يهو ايندلا هتتأو «هبلق يف هانغ لعجو «هرمأ هل هللا عمج «هتين ةرخآلا تناك نمو

 نمحرلا دعو ؛نامياس نب رمع الإ حيحصلا لاجر هلاجر ؛حيحص ثيدح اذه

 .بيذبتلا بيذهت يف اك «يئاسنلا يناثلاو ,يئاسنلاو نيعم نبا لوألا قبو دقو .نابأ نبا

 دصتقملا بلاطلا

 : ٥۹٩( ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ةيواعم نب ةعصعص نع نسحلا انث مزاح نب ريرج انأ نوراه نب ديزي انث
 لمعي نمفإ :هيلع أرقق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ هنأ قدزرفلا مع

 .اهريغ عمسأ الأ يلابأ ال يبسح :لاق . هري ارش ةرذ لاقثم ملعي نمو هري اريخ ةرذ لاقثم

 يبنلا ىلع تمدق : لاق نسحلا تعمس : لاق ريرج انث رماع نب دوسأ انث
 . هانعم ركذف . ةيآلا هذه أرقي هتعمسف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 قدزرفلا مع مدق : لاق نسحلا تعمس : لاق مزاح نب ريرج انث نافع انث

 لاقثم لمعي نمو هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نم ظ : عمس امل , ةنيدملا ةعصعص
 . اذه ريغ عمسأ الأ يلابأ ال « يبسح : لاق 44 هري ارش ةرف

 . حيحص ثيدح اذه

۳۹ 



 : ( 73756 ص ۲ + ) لاقف ؛ ريسفتلا يف يناسنلا هجرخأ دقو

 نسحلا تعمس :لاق مزاح نب ريرج ان ينأ ان دمحم نب سنوي نب مهاربإ انأ

 هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لع تمدق : لاق قدزرفلا مع ةعصعص ان : لرقي

 ةرذ لافتم لمعي نمو هري اًريغ ةرذ لاقفم لمعي نم إ : لوقي هتعمسف ملسو
 . يبسح يبسح « اهريغ عمسأ الأ يلابأ ام : لاق « هري ارش

 : ٩( ص 7 ج ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 ناميلس نع ةدئاز نع يلع نب نيسح انربخأ ةبيش يأ نب ناهثع انثدح
 لاق : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ ضعب نع ملاص يأ نع

 : لاق ؛ ؟ ةالصلا يف لوقت فيك د : لجرل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 نسحأ ال ينإ امأ . رانلا نم كب ذرعأر ءةنجلا كلأسأ ينإ مهللا :لرقأو «دهشتأ

 .«ندندن اهرحو :ملسو هلا ىلع, هيلع هللا لص يبنلا لاقف .ذاعم ةندند الو كتندند

 ؛ رضت ال يباحصلا ةلاهجو . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 . لودع مهلك ةباحصلا نأل

 : لاقف ( ۲۹۰ ص ۱ + ) هللا همحر هجام نيا هجرخأ ثيدحلا

 نع حلاص يأ نع شمعألا نع ريرج انث ناطقلا ىموم نب فسوي انئدح

 .ثيدحلا ركذف .لجرل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره ينأ

 :( 3١4 ص 4 ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ررمع نع حلاص نب ةيواعم نع بابح نب دز انربخأ بيرك وبأ انثدح

 مالسإلا عئارش نإ هللا لوسر اي : لاق الجر نأ رسب نب هللا دبع نع سيق نبا

 .(هللا ركذ نم اًبطر كناسل لازي ال» :لاق .هب ثبشتأ ءيشب ينربخأف «لع تراک دق

 . هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه

 .( ١١45 ص ۲ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 : ( 709 ص ه ج١ هللا دحر دمحأ مامإلا لاق

 ؛سابق نب بفنحألا ند هيبأ نع ةورع نب ماه انش ريهز ان لماك ربأ انث

 وو



 الرق يل لق :لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر أ هنأ :هل مع نع

 عجري كلذ لك <« اًرارم هل داعف « بضغت الو : لاق . هيعأ يلع للقاو « ينعفني

 . ۲( بضغت الأ و : هاف ل نفر لنا ل

 : وه ريهزو . كرم نب ُرُفَظُم : وه لماك وبأو . حيحص ثيدح اذه

 . ةمثيخ وبأ « ةيواعم نبا

 : ( ۳۷۳ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 فرع نب نمحرلا دبع نب ديمح نع يرهزلا نع رمعم انأ قازرلا دبع انث
 لسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصأ نم راصنألا نم لجر نع

 لاقف : لاق . « بضغت ال » : لاق . ينصرأ « هللا لوسر اي : لجر لاق : لاق

 اذإف « لاق ام ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاق نيح تركفف : لجرلا

 . هلك رشلا عمجي بضغلا

 هملعم مامأ ةلأسملا يف هيأر بلاطلا ءادبإ

 : ( 417 ص ۳ +) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يعازوألا انأ : لاق - كرابملا نبا ينعي - هللا دبع انأ قاحسإ نب يلع انث

 ةرمع يأ نب نمحرلا دبع ينثدح : :لاق يموزخلا بّطْنَح نب بلطملا ينثدح :لاق

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم انك : لاق ينأ ينثدح يراصنألا

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سانلا نذأتساف « ةصمخم سانلا باصأف « ةازغ يف

 نب رمع ىأر املف . هب هللا انغليي : اولاقو  مهروهظ ضعب رحن يف ملسو هلآ
 يف: مهل نذأي نأ مهابن دق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ باطخلا

 ادغ موقلا انيقل نحت اذإ انب فيك « هللا لوسر اي : لاق « مهروهظ ضعب رحن

 ءاهعمجنف مهداوزأ اياقيب انل وعدت نأ هللا لرسر اي تيأر نإ نكلو الاجر

 ياسنلل ةليللار E EY ارو ا ادايج : دنسملا يف 0ر

 .٠ ( 1۰۷ صر



 : لاق وأ . كترعدب انغليس ىلاعتو كرابت للا نإف « ةكربلاب اهيف هللا وعدت مث

 «مهداوزأ اياقبب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا اعدف .كتوعد يف انل كرابيس

 عاصب ءاج نم مهالعأ ناكو كلذ قوفو ماعطلا نم ةيثحلاب نوئيجت سانلا لعجف
 هللا ءاش ام اعدف ماق مث ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعمج «رمت نم

 ءاعو شيجلا يف يقب امف « اوتي نأ مهرمأف :مهتيعوأب شيجلا اعد مث ءرعدي نأ
 ىتح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر كحضف « هلثم يقبو.. هرثلم الإ
 هللا ىقلي ال « هللا لوسر ينأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ » : لاقف « هذجاون تدب

 . © ةمايقلا موي رانلا هنع تبجح الإ امبب نمؤم دبع

 ةليللاو مويلا يف يلاسنلا هجرخأ دقو . تاقث هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 .هب - كرابملا نبا ينعي - هللا دبع ينريخأ :لاق رصن نب ديوس انربخأ :لاقف 1١۷( ص)

 ةراشإلاب ملعلا غيبت يف ءاج ام
 )۰ ص هاج هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 قاّبسلا ديبع نب ديعس ينثدح قاحسإ نب دمحم نع يلأ انث برقعي انث

 هللا ىلص هللا لوسر لقب ل : لاق ديز نب ةماسأ هيبأ نع ديز نب ةماسأ نب دمحم نع

 ىلع تلخدف « ةنيدملا ىلإ يعم سانلا طبهو تلعبه < ملسو هلآ ىلعو هيلع
 عفري لعجف « ملكتي الف تمصأ دقو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 . يل وعدي هنأ فرعأ « يلع اببصي مث ءءامسلا ىلإ هيدي

 . نسح ثيدح اذه

 ميلعتلا يف مهألا ميدقت

 :( ۲۳ ص ١ + ) هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

: 



 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا عم انك : لاق هللا دبع نب بدنج نع ينْوَجلا نارمع

 انملعت مث « نآرقلا ملعتن نأ لبق ناميإلا انملعتف « ةَرواَرَح نايف نحو « مئسو هلآ

  اناهإ هب انددزاف نآرقلا

 . حيحص ثيدح اذه

 نآرقلا ملعت لضف

 : ( ۷۸ ص ١ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نمحرلا دبع انث يدهم نب نمحرلا دبع انث رشب وبأ فلخ نب ركب انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع هيبأ نع لك نبا
 مه ٠ : لاق ؟ مه نم هللا لوسر اي :اولاق « سانلا نم نيلهأ هلل نإ » :ملسو هلآ

 . « هتصاخو هللا لهأ « نآرقلا لهأ

 يلأ نع « فارشألا ةفحت يف اك , ئاسنلا هاور دقو « حيحص ثيدح اذه

 . هب ‹ يدهم نبا نع « ديعس نب هللا ديبع ةمادق

 دمصلا دبع انث : هللا همحر لاقف ( ١77 ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هاورو

 . هب « يليقعلا ليدب نب نمحرلا دبع انث

 ليدب نب نمحرلا دبع انث داّدحلا ةديبع وبأ انث :ةحفصلا هذه يف هللا همحر لاقو

 ملسم انئثدح : هللا همحر لاقف ( ٥۲٢١ ص ۲ + ) يمرادلاو . هب « ةرسيم نبا

 .هب « ليدي انث رفعج يبا نب نسحلا انث ميهاربإإ نبا
 : ( ۲۳۲ ص ۸ ج) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نايفس نع « معن وبأو يرفحلا دواد وبأ انربخأ ناليغ نب دومحم انثدح

يلع هللا ىلص يبنلا نع ورمع نب هللا دبع نع رز نع دوجنلا يبأ نب مصاع نع
 ه

 ا « لئرو قراو أرقا » نآرقلا بحاصل ينعي « لاقي » : لاق ملسو هلآ ىلعو
 . ٠ اهب أرقت ةيآ رخا دنع كتلزنم نإف « ايندلا يف ترت تنك

۳ 



 . حيحص نسح ثيدح اذه

 ءمصاع نع نايفس نع يدهم نب نمحرلا دبع انربخأ راشب نب دمحم انثدح

 . هرحن « دانسإلا اذهب

 ديعس نب ىيحي قيرط نم ( ۳۳۸ ص 4 ج ) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب « نايفص نع

 باسنألا ملعت

 :(مك ص ١ + ) هللا همحر عاجلا لاق

 راكب نب ةبيتق نب راكب «ةركب وبأ انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح

 تنك : لاق هيبأ نع ديعس نب قاحسإ انث يسلايطلا دواد وبأ انث « رصمب يضاقلا

 هللا لوسر لاق :سابع نبا لاقف «ةديعب محرب هيلإ تمي لجر هاتأف «سابع نبأ دنع

 برق ال هنإف مكماحرأ اولصت ؛مكباسنأ اوفرعا :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 .6 ةديعب تناك نإو تلصو اذإ اه دعب الو «ةبيرق تناك نإو تعطق اذإ محرل

 . امبنم دحاو هجرخمي ملو « يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 يراخبلا جتحا دق . صاعلا نب ديعس نب ورمع نبا : وه ديعس نب قاحسإو

 . هيبأ نع هتياور رثكأب
 ابأ نأل ؛ احلا لاق ا يراخبلا طرش ىلع سيلو « حيحص ثيدح اذه

 . ملسم طرش ىلع وهف ‹ حيحصلا يف يراخبلا لاجر نم سيل يسلايطلا دواد

 ىنثأ ( 015 ص ١1 + ) ءالبنلا مالعأ ريس يف هل مجرتم ةبينق نب راكبو

 ءمصألا وهف مكاحلا خيش ىتح « نوفورعم دنسلا ةيقبو .اريخ يبهذلا مامإلا هيلع

 . ردقلا ليلج « ظفاح

 .( ۳٠١ ص ) دنسملا يف هللا همحر يسلايطلا دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو
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 .هب « دعس نب قاحسإ انثدح : لاقف

 : هللا همحر لاقف ( ۲۹ ص ) درفما بدألا يف يراخبلا مامإلا هجرخأو

 نع ثدمي هابأ عمس هنأ ديعس نب قاحسإ انربخأ : لاق بوقعي نب دمحأ انثدح

 . افوقوم هركذف . مكماحرأ اولصت مكباسنأ اوظفحا : لاق هنأ سابع نبا

 بوقعي نب دمحأ ذإ . .نيهجولا ىلع سابع نبا نع يور ثيدحلا نأ رهاظلاف

 يسلايطلاو « ةقث امهالك « يسلايطلا وهو دواد نب ناميلسو « يدوعسملا وهو

 . ثيداحأ يف طلغ . ظفاح ةقث : بيرقتلا يف ظفاحلا لاق ذإ . حجرأ

 ملعلا نم عبشي ال ملعلا بلاط

 5١(: ص ١ + ) هللا همحر ملاجلا لاق

 رم يس

 ةناوع وبأ
E ES E 

 . ٩ عبشي ال ايند يف موهنمو « عبشي ثي ال ملع يف موبنم : ناعبشي ال ناموهنم و

 .ھا .ةلع هل دجأ ملو «هاجرخي ملو ,نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 نم ( 7٠١ ص ) ىريكلا ننسلا ىلإ لخدملا يف يقيبللا هجرخأ ثيدحلا
 . هب احلا قيرط

 :(45 ص ١ + ) هحيحص يف هللا همحر ةيزخ نب ركب وبأ مامإلا لاق

 )١( هانتبلأ ام باوصلاو « يرش لصألا يف .

{0 



 - دعجلا يأ نبا ره - دايز نب ' ”ديزي نع ىبموم نب لضفلا ان رامع وبأ ان

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر : لاق ينراحملا قراط نع دادش نب عماج نع

 اعاي » : لوقي وهو « ءارمح ةلح هيلعو « زاجملا يذ قوس يف رم ملسو هلآ ىلعو
 ىمدأ دق « ةراجحلاب هيمري هعبتي لجرو « اوحلفت هللا الإ هلإ ال : اولوق « سانلا

 : تلقف . باذك هنإف هوعيطت ال «٠ سانلا اهيأي : لوقي وهو « هيبوقرعو هيبعك

 هيمري هعبتي يذلا اذه نم : تلقف . ل اولاق ؟ اذه نم

 به ربأ ىّرعلا دبع اذه : اولاق ؟ ةراجحلاب

 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ۳٠١ ص 514 + ) ةبيش يلأ نب ركب ويأ هجرخأو

 . ةيزخ نبا ثيدح لثم ثيدحلا ركذو « ريم نب هللا دبع انثدح

 انثدح :هللا همحر لاقف ( 7 ص ) دابعلا لاعفأ قلخ يف يراخيلا هجرخأو

 . هب ءدعجلا يبأ نب ديزي انث رشب نب دمحم نب يلع
 : هللا همحر لاقف ( 44 ص * + ) ننسلا يف ينطقرادلا هجرخأو

 ديعس نب ىي نب دمحم نب دمحأ ان ليعامس] نب مساقلا ديبع وبأ انثدح

 دادش نب عماج ةرخص وبأ ان دعجلا ينأ نب دايز نب ديزي نع ريم نبا ان ناطقلا
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأر : لاق ينراحملا هللا دبع نب قراط نع

 ءاهعيبأ - لاق اذكه - يل ةعابت يف انأو ءزاجملا يذ قوسب ةرم : نيترم ملسو

 هلإ ال : اولوق « سانلا اهيأي » : هتوص ىلعأب يداني وهو ءارمح ةلُح هيلعو رف

 اهيأي : لوقي رهو « هيبعك ىمدأ دقو « ةراجحلاب هعبت لجروأ « اوحلفت هللا الإ
 ينب مالغ اذه : اولاقف ؟ اذه نم :تلق . باذك هنإف ؛ هوعيطت ال « سانلا

 « ىزعلا دبع همع اذه : اولاق ؟ هيمري هعبتي يذلا اذه نم : تلق . بلطملا دبع

 ةذبرلا نم بكر يف انلبقأ « ةئيدملا مدقو « مالسإلا رهظ املق . بهل وبأ وهو :

 نحن انيبف : لاق . انل ةنيعظ انعمو « ةنيدملا نم ابيرق انلزن ىح « ةلبرلا بونجو
 نيأ نم : لاقف « هيلع انددرف « ملسف ء ناضيبأ نابوث هيلع لجر انانأ ذإ « دوعف

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو ‹ ديز نع : لصألا يف .
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 : لاق . رمحأ لمج انعمو : لاق . ةذبرلا بونجو ةذبرلا نم : انلق ؟ مرفلا لبقأ

 نم اعاص اذكو اذكب : انلق «؟ مكب ٠ : لاق . معن : انلق « ؟ مكلمج ينرعيبت»

 « لمجلا سأرب ذخأ مث « ٠ هتذخأ دق » : لاقو . اعيش اًعتضوتسا امف : لاق . رمت

 ال نم مكلمج ميطعأ : انلقو « اننيب انموالتق ءانع ىراوتف ةنيدملا لخد ىتح

 « مكرقحيل ناك ام لجر هجو تيأر دقف « اوُمَواّلَت ال : ةنيعظلا تلاقف . هنوفرعت

 اناتأ ءاشعلا ناك املف . ههجو نم ردبلا ةليل رمقلاب هبشأ لجر هجو تيأر ام

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوسر انأ  مكيلع مالسلا : لاقف « لجر

 .اوفوتست یتح اولاتكتو ءاوعبشت ىتح اذه نم اولكأت نأ كرمأ هنإو کیل ملسو
 انلخد دغلا نم ناك املف « انيفوتسا ىتح انلتكاو « انعبش ىتح انلكأف : لاق

 سانلا بطخ ربما ىلع ماق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر اذإف «ةنيدملا

 كاخأو كتحأو كابأو كمأ : لوعت نمب ادباو « ايلعلا يطعملا دي :  لوقي وهو

 ةبلعث ونب ءالؤه هللا لوسر اي : لاقف راصنألا نم لجر ماقف « « كاندأ كاندأو

 انيأر ىتح هيدي عفرف . انرأثب انلذخف « ةيلهاجلا يف انالف اولتق نيذلا « عوبري نبا

 . « هدلو ىلع دلاو ينجي ال الأ » : لاقف « هيطبإ ضايب

 .ةثلاثلا ةعبطلا تامازلإلا جج رخت يف هيلع انملكت دقو .حيحص دنسلا اذهب ثيدحلاو

 ( 405 ص ) دراوملا يف اک ءالوطم اذكه هللا همحر نابح نبا هجرخأو
 نب لضفلا انأ مهاربإ نب قاحسإ انثدح يدزألا دمحم نب هللا دبع انربخأ : لاقف

 . هب « دعجلا يلأ نب دايز نب ديزي نع ىسوم
 .اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا نم ثيدحلاو

 :( ٤۹۲ ص ؟ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب دمحم نب زيزعلا دبع ينثدح : لاق يريبزلا هللا دبع نب بعصم انث

 يليدلا دابع نب ةعيبر نع يظرقلا دلاخ نب ديعس نع بئذ ينأ نبا نع ديبع يأ

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عبتي وهو « ظاكعب بهل ابأ تيأر : لاق هنأ

 .مكئابآ هلآ نع مكنيوغي الف «ىوغ دق اذه نإ «سانلا اهيأي :لوقي وهو ېلسو

 «هعبتن نحنو «هرثإ ىلع وهو «هنم رفي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرو
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 . مهلمجأو سانلا ضيبأ « نيتريدغ اذ ء لوحأ هيلإ رظنأ يتأك « ناملغ نحنو

 نب دمحم انث : لاق باهولا ديع انث : لاق « رادنب « راشب نب دمحم انث

 هيلع هللا لص يبنلا تيأر : لاق دابع نب ةعيبر نع ردكنملا نب دمحم نع ورمع

 مكندصي ال : لوقي لوحأ لجر هفلخو ؛سانلا وعدي زاجلا يذب ملسو هلا ىلعو
 . به وبأ همع اذه : اولاق ؟ اذه نم : تلق . مكتمل نيد نع اذه

 : هللا همحر دمحأ لاق نأ ىلإ

 انث : لاق « يبيسملا ريهز نب ورمع نب دواد « يبضلا ناميلس وبأ ينثدح

 - ملسأ ايلهاج ناكو - دابع نب ةعيبر نع هيبأ نع دانزلا يأ نب نمحرلا دبع
 قوسب « ينيع رصب « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر : لاقف
 يف لخديو ؛اوحلفت هللا الإ هلإ ال : اولوق « سانلا اهيأي » : لوقي زاجملا يذ
 « تكسي ال وهو « ايش لوقي ادحأ تيأر امف « هيلع نوغصقتم سانلاو اهجاجف

 الجر ارو نأ الإ «.اوحلفت هللا الإ هلإ ال : اولوق ء سانلا اهيأي » : لوقي

 نم : تلقف . بذاك ءىباص هنإ : لوقي « نيتريدغ اذ « هجولا ءيضو « لوحأ
 يذلا اذه نم : تلق . ةوبنلا ركذي وهو « هللا دبع نب دمحم : اولاق ؟ اذه

 « هللاو ال : لاق ؟اريغص ذئموي تنك كنإ :تلق .بهل وبأ همع :اولاق ؟ هبذكي

 . لقعأل ذدموي ينإ

 نبا ينعي - ةملس نب ديعس ينثدح : لاق نامسلا عيبرلا يلأ نب ديعس انث

 : لوقي يليدلا دابع نب ةعيبر حمس هنأ ردكنملا نب دمحم انث : لاق - ماسحلا نأ

 يف ىنيب سانلا ىلع فوطي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأر
 لجو زع هللا نإ « سانلا اهيأب :  لوقي « ةنيدملا ىلإ رجاهي نأ لبق « مهزانم
 مكرمأي اذه : لوقي لجر هءاروو : لاق . «ایش هب اوكرشت الو هودبعت نأ كرمأي

 . بهل وبأ اذه : ليقف ؟ لجرلا اذه نم : تلأسف . مكئابا نيد اوعدت نأ

 : هللا همحر دمحأ لاق نأ ىلإ

 ناوكذ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انثدح : لاق راكب نب دمحم ينثدح
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 ركذف . يليدلا دابع نب ةعيبر : هل لاقي الجر تيأر : لاق دانزلا ينأ هيبأ نع

 . دانزلا يأ ثيدح نم مدقت ام وحن

 ةريبكلا عماجملا يف ملعلا غيلبت

 :( 397 ص ۳ + ) ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ثكم :لاق رباج نع ريبزلا يلأ نع مثخ نبا نع رمعم انأ قازرلا دبع انث

 مهزانم يف ساتلا عبتي نينس رشع ةكمب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 غلبأ ىتح ينرصتي نم « ينيوؤي نم ٠ : لوقي « ىنمب مساوملا يلو « ةنجمو ظاكعب
 اذك - رضم نم وأ نما نم جرخيل لجرلا نإ ىتح .«؟ ةنجلا هلو يبر ةلاسر

 «مهلاجر نيب يشكو . كنتفي ال شيرف مالغ رذحا : نولوقيف هموق هيتأيف - لاق

 هانقدصو هانيواق ‹ براي نم هيلإ هللا انثعب ىتح « عباصألاب هيلإ نوريشي مهو

 همالسإب نوملسيف « هلهأ ىلإ بلقنيف نآرقلا هثرقيو هب نمؤیف انم لجرلا جرخيف

 «مالسإلا نورهظي نيملسملا نم طهر اهيفو الإ ءراصنألا رود نم راد قبب مل ىتح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر كرتن ىتم ىتح : انلقف اعيمج اورمتتا مث
 هيلع اومدق ىتح « الجر نوعبس انم هيلإ لحرف ؟ فاخيو ةكم لابج يف ُدَرْطُي

 ءانيفاوت ىتح نيلجرو لجر نم هيلع انعمتجاف « ةبقعلا ٌبْعِش هاندعاوف « مسوملا يف

 طاشنلا يف ةعاطلاو عمسلا ىلع ينوعيابت ؛ : لاق ؟ كعيابن « هللا لوسر اي : انلقف

 « ركنملا نع يبتلاو فورعملاب رمألا ىلعو ء رسيلاو رسملا يف ةقفنلاو « لسكلاو

 ينوعنمتف <« يلورصنت نأ ىلعو « مال ةمول هللا يف اوفاخت ال هللا يف اولوقت نأو ٠
 « ةنجلا مكلو « مكءانبأو مكجاوزأو مكسفنأ هنم نوعنمت اممأ مكيلع تمدق اذإ

 « مهرغصأ نم وهو « ةَراَرُر نب دعسأ هديب ذحأو « هانعيابف هيلإ انمقف : لاق |

 هنأ ملعن نحنو الإ لبإلا قانعأ برضن مل انإف « براي لهأ اي اديور : لاقف

 «ةفاك برعلا ةقرافم مويلا هجارخإ نأو ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
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 مكرجأو كلذ ىلع نوربصت مرق متنأ امإف « فويسلا مكضعت نأو « كر ايخ لتقو

 مكل رذع وهف « كلذ اونيبف « ةنيبج مكسفنأ نم نرفاخت موق منأ امإو , هللا ىلع

 اهيلست الو ء ادبأ ةعيبلا هذه عدن ال « هللاوف « دعسأ اي انع طمأ : اولاق هللا دنع

 . ةنجلا كلذ ىلع انيطعيو ٠ طرشو انيلع ذخأف « هانعيابف هيلإ انمقف : لاق « ادبأ

 ىسيع نب قاحسإ انث : ( ۳۳۹ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رباج هثدح هنأ ريبزلا يلأ نع مبثخ نب ناهع نب هللا دبع نع ملس نب یجب انث
 . ثيدحلا ركذف . هللا دبع نبا

 . نسح ثيدح اذه

 لهاجلا ميهفت ىلع ربصلا

 :( 755 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق ةمامأ يأ نع رماع نب ٍمْيلس انث "”ُريِرَح انث نوراه نب ديزي انث
 نذئا « هللا لوسر اي : لاقق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىنأ اباش ىتف نإ
 اندف « هندا :  لاقق . هم « هم : اولاقو « هورجزف هيلع موقلا لبقأف . انزلاب يل

 هللا ينلعج « هللاو ال : لاق « ؟ كمأل هبمتأ ١ : لاق . سلجف : لاق . اييرق هنم
 : لاق « ؟ كتنبال هبحتفأ » : لاق « مهتاهمأل هنوبحي سانلا الو » : لاق . كءادف

 « مهانبل هنوبحي سانلا الو » : لاق . كءادف هللا ينلعج « هللا لوسر اي ء هللاو ال

 سانلا الو » :لاق . كءادف هللا ينلعج لاو ال :لاق ؛؟ كتخأل هبحتفأ » : لاق
 . كءادف هللا ينلعج لاو ال : لاق « ؟كتمعل هبحتفأ » :لاق « مهتاوخأل هنوبحي
 « هللاو ال : لاق ۲ ؟ كتلاخل هبحتفأ » : لاق « مهتامعل هنوبحي سانلا الو » : لاق

 هدي عضوف : لاق .( مهالاخل هنوبحي سانلا الو » : لاق ‹ كءادف هللا يناعج

 باوصلاو « ريرج ىلإ هدعب يذلاو اذه يف فحصت دقو « يعالكلا ناثع نبانوه زيرح )١(
 . مانعبتا ام



 دعب نكي ملف « هجرف نصحو « هبلق رهطو « هبنذ رفغا مهللا ١ : لاقو « هيلع

 . ءيش ىلإ تفتلي ىتفلا كلذ .

 امالغ نأ هثدح ةمامأ ابأ نأ رماع نب ميس ينثدح زير انث ةريغملا وبأ انث

 . هركذف . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا قا اباش

 . هللا لإ ةاعدلل هيجوتو ةظعوم نم اه ايو . حيحص ثيدح اذه

 هلل ملعلا نع كلغشي ام كرت يف بيغرتلا

 : (۷۸ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ينأو ةدانق يأ نع لاله نب ديمح نع ةريغملا نب ناميلس انث ليعامسإ انث

 لهأ نم لجر ىلع انيتأ : الاق . تيبلا اذه وحن رفسلا نارثكي اناك : الاق ءامهدلا

 « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر يديب ذخأ : يودبلا لاقف « ةيدابلا

 ءزعو لج هللا ءاقتا اعيش عدت نل كنإ » : لاقو هللا هملع امم ينملعي لعجف

 . « هنم اريخ هللا كاطعأ الإ

 .يودعلا :وه ةدانق وبأو .سّيهُم نب قرف :وه ءامهدلا وبأو «حيحص ثيدح اذه

 انث : الاق نافعو زهب انث : ( ۷۹ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ةريغملا نب ناميلس

 ملعلا باهذ

 : ( ۱۳٤٤ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامألا لاق
 شارح نب يعبر نع كلام يأ نع ةيواعم وبأ انث دمحم نب يلع انثدح

 سري ٠ :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاق ناملا نب ةفيذح نع

 كسن الو ةالص الو مايص ام ىردي ال ىتح « بونثلا يشو سردي اک مالسإلا

 ضراألا يف ىقيي الف « ةليل يف لجو زع هللا باتك ىلع ىرسيلو « ةقدص الو

 ١ه



 انك ردأ : نولوقيو ‹ زرجعلاو ريبكلا خيشلا : سانلا نم فئاوط ىقبتو « ةيآ هنم

 ينغت ام : هلص هل لاقف ؛ « اهرقن نحنف « هللا الإ هلإ ال : ةملكلا هذه ىلع انءابا

 ؟ ةقدص الو كن الو مايص الو ةالص ام نورد ال مهو هللا الإ هلإ ال مهنع

 لبقا مث مث « ةفيذح هنع ضرعي كلذ لك « اتال هيلع اهّدر مث , ةفيذح هنع ضرعأف

 . اثالث « رانلا نم مهيجنت « ةلص اي : لاقف « ةثلاثلا يف هيلع

 يلع « هجام نبا خيش الإ « ‹ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ةقثاوهو . يسفانطلا : وهو دمحم نبا

 : ( ۲١ ص 5 + ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 مهاربإ ينثدح : لاق يصمحلا ريمح نب دمحم انث : لاق رحب نب ىلع انث

 فوع نع ريفن نب ريبج انث : لاق يشرجلا نمحرلا دبع نب ديلولا نع ةلبع يأ نبا
 ملصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع سولج نحن اهيب :لاق هنأ كلام نبا

 لجر هل لاقف « عفري نأ ملعلا ناو اذه و : لاق مث « ءامسلا يف رظنف « موي تاذ

 هللا باتك انيفو « هللا لوسر اي ملعلا عفريأ :ديبل نب دايز هل لاقي ءراصنألا نم

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ؟ انءاسنو انءانبأ هانملع دقو

 امهدنعو ءنيباتكلا لهأ ةلالض ركذ مث .« ةنيدملا لهأ هقفأ نم كتظأل تنك نإ و

 «ىّلصملاب سوأ نب دادش ريفن نب ٌريبج يقلف «لجو زع هللا باتك نم اههدنع ام

 لهو : لاق مث . فوع قدص : لاق « كلام نب فوع نع ثيدحلا اذه هثدحف

 لهو : لاق . هتيعوأ باهذ : لاق  يردأ ال : تلق : لاق ؟ ملعلا عفر ام يردت

 ىتح « عوشخلا : لاق . يردأ ال : تلق : لاق ؟ عفري لوأ ملعلا يأ يردت

 . اعشاح ىرت داكت ال

 ناميلس نب عيبرلا نع ؛ىربكلا يف يئاسنلا هاور دقو .حيحص ثيدح اذه

 نمحرلا دبع نب ديلولا نع ةلبع يلأ نب مهاربإ نع دعس نب ثيللا نع بهو نبا نع
 . فارشألا ةفحت يف اك . هب « هنع يشرجلا

 عيبرلا انثدح :لاقف ( 1۲۳ ص ١ + ) راثآلا لكشم يف يواحطلا هاورو
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 بريأ نب یی ينربخأ ميرم يلأ نب ديعس انثدح يدادغبلا رصن نب نيسحلاو يزيجلا
 . هب « ةلبع يأ نب مهاربإ ناميلس وبأ انثدح

 ةدئاف

 ؛ هباوجو ثيدحلا اذه لوح لاكشإ
 ركنأف :( ١154 ص ١ + ) راثآلا لكشم يف هللا همحر يواحطلا لاق

 هيلع هللا ىلص يبنلا نمز يف مفري ملعلا نوكي فيك :لاقو ثيداحألا هذه ركنم
 ناك امئاق يحولاو « اه لاثمأ ال يتلا ةديعسلا مايألا يه همايأو « ملسو هلآ ىلعو

 سانلا يديأ يف ىقبيو « اهبيف لزني يذلا ملعلا نوكي نأ لاحمف ؟ اهيف هيلع لزني
 كلت يف اعوفرم كلذ نوكيف « هب اورمأ اك ةمايقلا موي ىلإ اضعب مهضعب هغلبيل
 هللا لوسر مايأ يف سانلا يقبو « غيلبتلا عطقنا «كلذك ناك ول كلذ نأل ؛مايألا
 « ظلغأ هنع مهجورخ يف هدعب اوناكو « ملع الب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . ةمايقلا موي ىلإ فلس نع فلخ ذخأب ملع امنإ ملعلا نأل ؛ ليحتسي اذهو

 ءاهحصأو ثيداحألا نسحأ نم ثيدحلا اذه نأ « كلذ يف هل انباوج ناكف

 نمو « ءامسلا ىلإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا رظن نم هيف يذلا نأو
 عفري تقو ىلإ هنم ةراشإ وه امنإ ؛ ملعلا هيف عفري ناوأ اذه » : كلذ دنع هلوق
 ةملك وه امنإ ( اذه ) نأل ؛ هدعب نوكي انفو اذه نوكي نأ زوجيو « ملعلا هيف
 4 نودعوت منك يذلا مكموي اذه )) : ىلاعت هلوق كلذ نم « ءايشألا ىلإ اهب راشي

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع كلذ لزنأ موي هيف ( مكموي ) سيل
 «كلذ هل ليق موي نم ءيش ىلع سيل ( ظيفح باوأ لكل نودهوت ام اذه »

 نأ لمت دق ‹« فوع ثيدح يف ام كلذ لثمف « نارقلا يف ةريثك اذه لاثمأ يف

 ابيف يئرأ « ءامسلا ىلإ رظن امل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نوكي
 . كلذ لجأ نم لاق ام لاقف  ملعلا هيف عفري يذلا نامزلا

 ةلالضب مالسلاو ةالصلا هيلع هجباجتحا اذه نم انركذام ىلع لخدي اممو

of 



 مو « ليجنإلا مهتم ىراصنلا دنعو « ةاروتلا مهم دوبيلا دنع ‹ ىراصنلاو دوهولا

 همالسو هللا تاولص مهئايبنأ باهذ دعب كلذ ناك امنإو « ةلالضلا نم مهاعنمي

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع اوناك كلذكف « مهمايأ يف ال « مهيلع

 باهذ دعبو « همايأ دعب نوكي نأ لمحي اذه « فوع ثيدح يف هتمأ هب ملسو

 رئاس نمو « مهيلع هللا ناوضر هباحصأ نم ةيادملاو دشرلاب هفلخو هعبت نم

 . مهاوس هتمأ

 نآرقلا دهاعت

 : ٠١۳( ص ٤ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 فلز كال نانا منقار تعاد
 O تاز

 هملعأ الو : ثابق لاق « هونتقاو نآرقلا اوملعت و : ا

 . « اهلقع يف ضاخلا نم اتلفت دشأ هنإف « هب اونغتو » : لاق الإ

 رخآ دنس هلو ( ۲۸۰ ص ۳ ج ) ىلعي امي وبأ هجرخأو « نسح ثيدح اذه

 نم ( ۸۷ ص ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق . ةحصلا ىلإ هب هب يقتري يقاسنلا دنع

ق بابح نب ديز انث : لاق ايركز نب مساقلا انربخأ : نارقلا لئاضف
 ىمسوم انث : لا

 هللا لوسر لاق : لوقي رماع نب ةبقع تعمس : لوقي يأ تعم : لاق يلع نبا

لاو «هونتقاو هب اونغتو نارقلا اوملعت » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 يسفن يذ

 ل

 +. سايبر قاع

 ديز انثدح : هللا همحر لاقف ( 0.١ ص ۲ + ) ةبيش بأ نبا هجرخأو

ف «رماع نبا ةبقع تعم“ :لوقي يأ تعم“ :لاق يلع نب ىموم نع ”بابحلا نبا
 .هركذ

 . هانتيلأ ام باوصلاو « ثراحلا نبا لصألا يف )١(

o£ 



 ملعلا يف :صصخلا

 :(هه ص ١ + ) هللا همحر هجام نبا مامالا لاق

 نع ءاذحلا دلاخ انث ديجملا دبع نب باهولا دبع انث ىثثملا نب دمحم انثدح

 : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ةبالق يأ
 « ناهثع ءايح مهقدصأو « رمع هللا نيد يف مهدشأو « ركب وبأ يتمأب يتمأ محرأ ؛

 مهملعأو ء بعك نب يأ هللا باتكل مهأرقأو « بلاط يأ نب يلع مهاضقأو

 ءاتيمأ ةمأ لكل نإو الأ .تباث نب ديز مهضرفأو «لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب
 . « حاّرجلا نبا ةديبع وبأ ةمألا اذه نيمأو

 ةبالق يلأ نع ءاذحلا دلاخ نع نايفس نع عيكو انث دمحم نب يلع انثدح

 . ©« ضئارفلاب مهملعأو ٠ : ديز قح يف لوقي هنأ ريغ '''هلثم

 . ناهربب هلعأ نم تأي ملو « نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 ادرفنم عبط « ةباحصلا لئاضف نم ( غ١ ص ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا
 1 . ىربكلا نم وهو

 اذه :لاقو ءةوطع ميهاربإ قيقحتب ( 570 ص ٠ج ) يذمرتلا هجرخأو

 يأرلا مذ يف ءاج ام

 : ۲۷۸ ص ١ + ) هللا هجر دواد وبأ لاق ,

 شمعألا نع ثايغ نب ينعي صفح انثدح : لاق ءالعلا نب دمحم انثدح
 لفسأ ناكل « يأرلاب نيدلا ناك ول : لاق يلع نع ريخ دبع نع قاحسإ يبأ نع

 رهاظلاو . ةمادق يأ دنع : ىرخألا ةخسنلا يفو « ةمادق نبا دنع ( هلثم ) : هلوق دعب )١(
 . اهاتفذح كلذل . فارشألا ةفحت يف دجوت الو ال ىنعم ال ةدايز اهنأ

 هم



 ملشو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر دقو ءهالعأ نم حسملاب وأ فحلا
 . هيفخ رهاظ لع حسمي

خأ : لاق مدآ نب یی ينثدح : لاق عفار نب دمحم انثدح
 نب ديزي انرب

 نيمدقلا نطاب ىرأ تنك ام : لاق ثيدحلا اذهب هدانساب شمعألا نع زيزعلا دبع

 جسم ملسو هلآ لعو هيلع لا لص هلا لوسر تيأ ىتح « لسفلاب قحأ الإ

 حسملاب قحأ نيمدقلا نطاب تأ ىرأ تنك : نا نالا نا خيو ورو

 ىلع حسمي ملسو هلا ىلع ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأر ىتح « امهرهاظ نم

 . نيفخلا ينعي : عيكو لاق . امهرهاظ

 . عيكو هاور اک « شمعألا نع سنوي نب ىسيع هاورو

 هقثو دقو « ريخ دبع الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذهت يف اک نيعم نبا

 ديلقتلا مذ

 :( 28 ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

اق يرسلا نب دانه انربخأو ( ح ) ريرج انربخأ ةبيش يبأ نب نافع انثدح
 : ل

 ءاربلا نع ناذاز نع لابنملا نع شمعألا نع دانه ظفل اذهو « ةيواعم وبأ انربخأ

 ةزانج يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرح : لاق بزاع نبا

 هيلع هللا لص هللا لوسر سلجف ءدحلي الو ءربقلا ىلإ انيبتناف راصنألا نم لجر

 تاكني دوع هدي يفو « ريطلا انسوؤر ىلع امنأك هلوح انسلجو ملسو هلآ ىلعو

 وأ نيترم « ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا » : لاقق هسأر عقرف ضرألا يف هب

 نيربدم اولو اذإ مهلاعن قفخ عمسيل هنإ » :لاقو ءانهاه ريرج ثيدح يف داز .انالث

 كيبن نمو ؟كنيد امو ؟كبر نم اذه اي :هل لاقي نيح
 : لاق : دانه لاق . (« ؟

 نالوقيف « هللا يير : لوقيف ؟ كبر نم : هل نالوقيف هناسلجيف ناكلم هيتأيو و

 هك



م : هل نالرقيف « مالسإلا ينيد : لرقيف ۴ كنيد ام : هل
 ثعب يذلا لجرلا اذه ا

 « ملسو هلا ىلعو هيلع للا ىلص هللا لوسر وه : لوقيف + : لاق «؟مكيف

 يف داز « تقدصو هب تنماف هللا باتك تأرق : لوقيف ؟ كيردي امو :نالوقيف

 تبانلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثي إل : ىلاعت هللا لوق كلذف ١ ريرج ثيدح

 ءامسلا نم دانم يدانيف 8 : لاق اقفتا مث , ةيآلا « 4 ةرخآلا يفو ايندلا ةايلا يف

 اباب هل اوحتفاو « ةنجلا نم هوسبلأو « ةنجلا نم هؤشرقأف « يدبع قدص دق نأ

 «« هرصب دم هيف هل حتفيو 0 : لاق « «اهبيطو اهحور نم هيتأيف » : لاق « ةنجلا ىلإ

 ناكلم هينأيو هدسج يف هحور داعتو ٠ هتوم ركذف © ... رفاکلا نإو و : لاق

 : هل نالوقيف « يرد ال هاه هاه : لوقيف ؟ كبر نم : هل نالوقيف « هناساجیف

 ثعب يذلا لجرلا اذه ام : هل نالوقيف « يردأ ال هاه هاه : لوقيف ؟ كنيد ام

 هوشرفأف بذك نأ ءامسلا نم دانم يدانيف يردأ ال هاه هاه : لرقيف ؟ مكيف

 اهرح نم هيتأيف ٠ : لاق « « رانلا ىلإ اباب هل اوحتفاو راتلا نم هوسبلأو رانلا نم

 ثيدح يف داز ١. هعالضأ هيف فلتخت ىتح هربق هيلع قيضيو » : لاق « ۲ اهمومسو

 اب برض ول « ديدح نم ةبزرم هعم « مكبأ ىمعأ هل ضيقي مث » :لاق ريرج

 برغملاو قرشملا نيب ام اهعمسي ةبرض اهب هبرضيف ١ : لاق « « ابارت راصل لبج

 . ٩ حورلا هيف داعت مث ١ : لاق « « ابارت ريصيف « نيلقتلا الإ

 نع لاهنلا انربخأ شمعألا انربخأ رين نب هللا دبع اتربخأ يرسلا نب دانه انثدح

 .هرحن هركذف «ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ءاربلا تعم :لاق ناذاز رمع يأ

 . نسح ثيدح اذه

 : (۱۳۹ ص ٩ +) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ءاطع نب ورمع نب دمحم نع بئذ يا نبا انأ : لاق نوراه نب ديزي انث

 : تلاقف يباب ىلع تمعطتساف ةيدوبي تءاج : تلاق ةشئاع نع ناوكذ نع

 لزأ ملف : تلاق « ربقلا باذع ةنتف نمو لاجدلا ةنتف نم هللا كذاعأ « ينومعطأ

 : تلقف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج ىنح « اهسبحأ
 : لوقت : تلق « ؟ لوقت امو » : لاق ؟ ةيدوبرلا هذه لوقت ام.« هلل لوسر اي

 هاب



 هلل لوسر ماقف : ةشئاع تلاق « ربقلا باذع ةنتف نمو لاجدلا ةنتف نم هللا مك ذاعأ
 نمو لاجدلا ةنتف نم هللاب ذيعتسي ادم هيدي عفرف ؛ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 رذح دق الإ يبن نكي مل هنإف « لاجدلا ةنتف امأ » : لاق مث ءاربقلا باذع ةنف

 سيل لجو زع هللاو «روعأ هنإ :هتمأ يبت هرذحي مل اريذحت هومكر ذحأسو هنم هتمأ

 « نونتفت يبف ربقلا ةنتف امأف « نمؤم لك هؤرقي رفاك هينيع نيب بوتكم « روعأب
 «فوعشم الو عزف ريغ هربق يف سلجأ ءحلاصلا لجرلا ناك اذإف ؛نولأست ينعو
 ناك يذلا لجرلا اذه ام : لاقيف « مالسإلا يف : لوقيف ؟ تنك مف : هل لاقي مث

 تانيبلاب انءاج ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم : لوقيف ؟ مكيف

 اهضعب مطخي اهملإ رظنيف رانلا لبق ةجرف هل جرفيف «هانقدصف لجو زع هللا دنع نم
 هةنجلا ىلإ ةجرف هل جرفي مث ء لجو زع هللا كاقو ام ىلإ رظنا : هل لاقيف ءاضعب
 تنك نيقبلا ىلع :لاقيو ءاهنم كدعقم اذه :هل لاقيف اهيف امو اهترهز ىلإ رظنيف

 هربق يف سلجأ ءوسلا لجرلا ناك اذإو . هللا ءاش نإ ثعبت هيلعو ء تم هيلعو
 لجرلا اذهام : لاقيف « يردأ ال : لوقيف ؟ تنك مف : هل لاقيف « اقوعشم اعزف

 جرفتف « اولاق م تلقف الوق نولوقي سانلا تعمس : لوقيف ؟ مكيف ناك يذلا

 فرص ام ىلإ رظنا : هل لاقيف « ايف امو اهترهز ىلإ رظنيف « ةنجلا لبق ةجرف هل
 ءااضعب اهضعب مطب اهيلإ رظنيف رانلا لبق ةجرف هل جرفي مث ءكنع لجو زع هللا
 نإ ثعبت هيلعو « تم هيلعو ‹« كشلا ىلع تنك اہم كدعقم اذه : هل لاقيو

 يأ نع راسي نب ديعس ينثدحف : ورمع نب دمحم لاق « بذعي مث « هللا ءاش

 ةكئاللا هرضحت تيملا نإ » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره
 دسجلا يف تناك « ةبيطلا سفنلا اهتيأ يجرخأ : اولاق « حاصلا لجرلا ناك اذإف

 لازي الف ‹ نابضغ ريغ برو نارو حورب يرشبأو ةديمح يجرخاو « بيطلا .
 نم : لاقيف هل حتفتسيف « ءامسلا ىلإ اهب جرعي مث « جرخت ىتح كلذ اهل لاقي
 يلخدا بيطلا دسجلا يف تناك ةبيطلا سفنلاب ابحرم : لاقيف ؛نالف :لاقيف ؟ اذه

 اه لاقي لازي الف « نابضغ ريغ برو ناحيرو حورب : لاقيو « يرشبأو ةديمح
 يوسلا لجرلا ناك اذإف ؛لجو زع هللا اهيف يتلا ءامسلا ىلإ اهب ىبتني ىتح كلذ

 «ةميمذ هنم يجرخا ؛ثيبخلا دسجلا يف تناك ةثيبخلا سفنلا اهتيأ يجرخا :اولاق
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 ىتح كلذ اه لاقي لازي امف ‹ جاوزأ هلكش نم رخآو « قاسغو مسحب يرشبأو

 ؛نالف :لاقيف ؟ اذه نم : لاقيف اه حتفتسيف « ءامسلا ىلإ اهب جرعي مث ء جرخت

 ؛ ةميمذ يعجرا « ثييخلا دسجلا يف تناك : ةثيبخلا سفنلاب ابحرم ال : لاقيف

 سلجيف ربقلا لإ ريصت مث  ءامسلا نم لسرتف « ءامسلا باوبأ كل ختفي ال هنإف

 . ءاوس ةشئاع ثيدح يف ام لثم دريو « هل لاقيف حلاصلا لجرلا

 يف اهضعب ةريره يهأ ثيدح اذكو ةشئاع ثيدحو « حيحص ثيدح اذه

 . نيرخآ نيهجو نم حيحصلا

 1١476(: ص ۲ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ورمع نب دمحم نع بئذ يلأ نبا نع ةبابش انث ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح

 هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره ينأ نع راسي نب ديعس نع ءاطع نع
 عزف ريغ هربق يف حلاصلا لجرلا سلجيف ربقلا ىلإ ريصي تيملا نإ » : لاق ملسو

 : هل لاقيف « مالسإلا يف تنك : لوقيف ؟ تنك ميف : هل لاقي مث « فرعشم الو 1

 انءاج « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم : لوقيف ؟ لجرلا اذه ام

 يغبني ام : لوقيف ؟ هللا تيأر له : هل 'لاقيف « هانقدصف هللا دنع نم تانيبلاب

 ‹ اضعب اهضعب مّطحي ابيلإ رظنيف « رانلا لبق ةجرف هل جرفيف « هللا ىرب نأ دحأل

 اهترهز ىلإ رظنيف « ةنجلا لبق هل جرفي مث < هللا كاقو ام ىلإ رظنا : هل لاقيف
 ‹ تم هيلعو « تنك نيقيلا ىلع : لاقيو ‹ كدعقم اذه : هل لاقيف « اهيف امو

 لاقيف « افوعشم اعزف هربق يف ءوسلا لجرلا سلجيو . هللا ءاش نإ ثعبت هيلعو
 تعمس : لوقيف ؟ لجرلا اذه ام : لاقيف « يردأ ال : لوقيف ؟ تنك مف : هل

 لاقيف اهيف امو اهترهز ىلإ رظنيف « ةنجلا لبق هل ج رفيف هتلقف « الوق نولوقي سانلا

 « اهبلإ رظنيف « رانلا لبق ةجرف هل جرفي مث « كنع هللا هفرص ام ىلإ رظنا : هل
 « تم هيلعو « تنك كشلا ىلع , كدعقم اذه : هل لاقيف ءاضعب اهضعب مطخي

 . « ىلاعت هللا ءاش نإ ثعبت هيلعو

 . نيخيشلا طرش ىلع ؛ حيحص ثيدح اذه

۹ 



 : هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ىبحي انربخأ : الاق - ىنعملا - ددسمو ةبيش ينأ نب ركب ويأ انثدح

 سابع نبا نع كهام نب فسوي نع هللا دبع نب ديلولا نع سنخألا نب هللا ديبع
 « موجنلا نم املع سبتقا نم » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاق : لاق

 . « داز ام داز رحسلا نم ةبعش سبتقا

 دقو « هللا دبع نب ديلولا الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . نيعم نبا هقثو

 ۸ + ) ةبيش يلأ نباو «( 1778 ص ۲ ج ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 .هب «ستخألا نب هللا ديبع نع ديعس نب ىبحي انثدح :هللا همحر لاق «( ٦۰۲ ص

 لهاجلا ملعي نأ اصخش رمأي ملاعلا

 :( ۸۳ ص ١4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 يعبر نع روصنم نع صوحألا وبأ انربخأ ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح
 هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلع نذأتسا هنأ رماع ينب نم لجر انربخأ : لاق
 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ؟ لآ : لاقف « تيب يف وهو « ملسو

 « مكيلع مالسلا : لق : هل لقف « ناذعتسالا هملعو « اذه ىلإ جرخا » : همداخل

 لخدف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هل نذأف... « ؟ لخدأأ

 شارح نب يعبر نع روصنم نع صوحألا يأ نع يرسلا نب دانه انثدح
 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع نذأتسا رماع ينب نم الجر نأ تثدح : لاق

 . ةأدعمب . ملسو

 « روصنم نع ةناوع وبأ انثدح ددسم انثدح كلذكو : دواد وبأ لاق

 . رماع ينب نم لجر نع لقي ملو



 نع يعبر نع روصنم نع ةبعش انثدح يآ انثدح. ذاعم نب يآ ديبع انثدح

 انعم - ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع نذأتسا هنأ رماعا ينب نم لجر
 . ؟ لخدأأ « مكيلع مالسلا : تلقف « هتعمسف : لاق

 فالتخالا نم هيف ام رضي الو « نيخيشلا طرش لع « حيحص ثيدح اذه

 . ملعأ هللاو . ىلوألا ةياورلا يف ثيدحتلاب حرص دق ذإ « يعبر لع

 اهتيجحو ةنسلا

 :( 7385 ص ۱۲ + ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 نع نايفس انربخأ : الاق ليفنلا دمحم نب هللا دبعو لبنح نب دمحأ انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع هيبأ نع عفار ينأ نب هللا ديبع نع رضنلا ينأ

 ترمأ ام ءيرمأ نم رمألا هينأي ,هتكيرأ ىلع اكتم كدحأ نيفلأ ال » :لاق ملسو

 . « هانعبتا هللا باتك يف اندجو ام « يردن ال : لوقيف « هلع ٽيهن وأ هب

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . نسح ثيدح اذه : لاقو ( 414 ص ۷ + ) يذمرتلا هاور ثيدحلا

 ١(. ص ١ + ) هجام نباو

 ةنسلا نع عافدلا

 :( ۳٣۷ ص ۱۳ ج ) هللا همر دواد وبأ لاق

 هيبأ نع دانزلا يلأ نبا انربخأ نرل « يصيّصملا ناميلس نب دمحم انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع «ةورع نع ماشهو «ةورع نع

 ييف لاق نم وجهي هيلع موقيف « دجسملا يف اًربنم ناسحل عضي ملسو هلآ عو
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع حفان ام ناسح عم سدقلا حور نإ 9 : ملسو هلآ

 . ٩ ملسو هلآ ىلع
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 لاق نكل « هيف ملكتم دانزلا يلأ نب نمحرلا دبعو . نسح ثيدح اذه

 . ةورع نب ماشه يف سانلا تبثأ هنإ : نيعم نبا

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو (۱۳۷ ص ۸ ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 مدعلاب ت فلا عز

 :( 455 ص ه + ) هللا همحر دواد وبا لاق
 ميهاربإ نب دمحم نع جرعألا ديمح نع ثراولا دبع انربخأ ددسم انثدح

 هيلع هللا لص هللا لوسر انيطخ : لاق يميتلا ذاعم نب نمحرلا دبع نع يميتلا

 نحنو لوقي ام عمسن انك ىتح « انعامسأ تحتفف « ىتمب نحنو ملسو هلا ىلعو
 نيتبابسلا هيعبصأ عضوف « رامجلا غلب ىتح « مهكسانم مهملعي قفطف « انلزانم يف

 ءدجسملا مدقم يف اولزنف نيرجاهملا رمأ مث « فذخلا ىصحب » :لاق مث «هينذأ يف

 . كلذ دعب سانلا لزن مث « دجسملا ءارو نم اولزنف راصنألا رمأو

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 :( 158 ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 «بطخي نامعنلا تعم : لاق كامس نع ةبعش انربخأ دواد نب ناميلس انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس دقل : لاقف « هل ةصيمخ هيلعو

 .هتوص عم ءاذكو اذك عضوم الجر نأ ولف .هرانلا مكترذنأ» :لوقي وهو ءبطخي

 :( ۲۷۲ ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نامعنلا تعمس :لاق برح نب كامس نع ةبعش انث :لاق رفعج نب دمحم انث

 :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم :لوقي ؛بطخي ريشب نبا
 قوسلاب ناك الجر نأ ول ىتح .«رانلا مكترذنأ ءرانلا مكترذنأ ءرانلا مكترذنأ»

 .هيلجر دنع هقتاع ىلع تناك ةصيمخ تعقو ىتح :لاق .اذه يماقم نم هعمسل

 ريشب نب نامعنلا عم هنأ برح نب كامس نع ليئارسإ انأ قازرلا دبع انث
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 مكترذنأ ءرانلا مكترذنأ » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لرقي

 هتوص قوسلا لهأ عمسو «هعمس قوسلا ىصقأ يف ناك لجر ناك ول ىتح .« رانلا

 . ريخلا ىلع رهو
 . نسح ثيدح اذه

 رمع نب ناهثع انث : هللا همحر لاقف ( 40550 ص ۲ ب ) يمرادلا هجرخأو

 . هب « ةبعش انأ

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 158 ص ١ + ) دهزلا يف دانه هجرخأو

 . هب « برح نب كامس نع صوحألا وبأ
 . ۷١( ص ٤ + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأو

 . ( ٠١۸ ص ؟ + ) ةبيش يلأ نبا هجرخأو
 : ( ۳۸۹ ص ١ + ) هللا همحر عاجلا لاق
 هللا دبع انث ينالوخلا رصن نب رحب انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح

 تعم : لاق يعالكلا رماع نب ىي يأ نع حلاص نب ةيواعم ينربخأ بهو نبا
 «عادولا ةجح يف انيف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق : لوقي ةمامأ ابأ

 عمسي « لواطتي « باكرلا يزرغ يف هيلجر لعج دق «ءاعدجلا هتقان ىلع وهو
 اذامف : سانلا فئاوط نم لجر لاقف ٠ ؟ ينوص نرعمست الأ » : لاقف « سانلا

 اودأو ‹ مكرهش اوموصو « مكسمخ اولصو « مكبر اودبعا ٠ : لاقف ؟ انيلإ دهعت
 « ةمامأ ابأ اه : تلق :لاق مكبر ةنج اولخدت كر مآ اذ اوعيطأو :مكلاومأ ةاكز

 « ريعبلا محازأ « ةنس نيثالث نبا ذعمري « يحأ نب اه : لاق ؟ ذئموي تنأ نم لثمف

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ ابرق هجرحدأ

 . هاجرخي ملو « ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 . نسح ثيدح اذه
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 هباقع لبق لهاجلا ميلعت

 : ( 788 ص الج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع رشب يلأ نع ةيعش انربخأ يبأ انربخأ يربنعلا داعم نب هللا ديبع انثدح

 تكرفف «ةنيدملا ناطيح نم اطئاح تلخدف «ةنس ينباصأ :لاق ليبحرش نب دابع

 تيتاف « يبوث ذخأو ينبرضف « هبحاص ءاجف ء يو يف تلمحو تلكأف ءالبنس

 ءالهاج ناك ذإ ٌتملع ام ٠ :هل لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 يناطعأو « يبوث يلع درف هرمأو « اًبغاس » : لاق وأ « اعئاج ناك ذإ تمعطأ الو

 . ماعط نم سَو فصن وأ « اسو
 :لاق رشب يلأ نع ةبعش نع رفعج نب دمحم انربخأ راشب نب دمحم انثدح

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 .( ۲٤٣١ ص ۸ ج ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 .( لال. ص ۲ + ) هجام نباو

 ملعتملاب ملاعلا قفر
 »1١5(: صا ۱۳ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 نع نسحلا نع ديمحو سنوي نع دامح انربخأ ليعامسإ نب ىسوم انثدح
 هللا نإ ٠ : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لفغم نب هللا دبع

 . « فنعلا ىلع يطعي ال ام هيلع يطعيو « قفرلا بحي قيفر

 . ملسم لاجر نم . ةملس نبا : وه دامحف ؛ حيحص ثيدح اذه

 . لفغم نب هللا دبع نع نسحلل يراخبلا ىور دقو

 : هللا همحر لاقف ( ۸۷ ص 4 + ر هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « نسحلا نع سنوي نع ةملس نب دامح انث : لاق رماع نب دوسأ انث
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 : هللا همحر لاقف ( #45 ص ١ + ) بختنملا يف ديمح نب دبع هجرخأ

 .هركذف .نسحلا نع ديمحو سنوي نع ةملس نب دامح انث لاهنم نب جاجح انئثدح

 ملاعلا نم اوبرتقا اذإ بالطلا رني ال

 :(5145 ص ۳ + ) هللا هحر يذمرتلا لاق
 ةمادق نع لبان نب نميأ نع ةيواعم نب ناورم انربخأ عينم نب دمحأ انثدح

 ىلع رامجلا يمري ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر : لاق هللا دبع نبا

 . كيلإ كيلإ الو « درط الو « برض سيل هتقان
 افنإو « حيحص نسح ثيدح هللا دبع نب ةمادق ثيدح : ىسيع ربأ لاق

 لبان نب نميأو « حيحص نسح ثيدح وهو « هجولا اذه نم ثيدحلا اذه فرعي

 . ثيدحلا لهأ دنع ةقث وه

 مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 . تامازلإلا نم ( ١45 ص ) يف ۴ .اهاجرخي نأ ينطقرادلا

 «(۱۰۰۹ ص ۲ ج) هجام نباو «(۲۷۰ ص ه ج) يلاسنلا هجرخأ ثيدحلاو
 . ( ۲٤١ ص ١/4 + ) ةبيش يأ نباو « ( ٤۱۳ ص ۳ + ) دمحأو

 ةقانلا ىلع ةبطخلا

 8 :( 48١ ص ه + هللا همحر دواد وبأ لاق

 ينثدح ةمركع انربخأ كلملا دبع نب ماشه انربخأ هللا دبع نب نوراه انثدح

 بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا تير : لاق يلهابلا دايز نب سامرهلا
 . ىنمب ىحضألا موي « ءابضعلا هتقان ىلع سانلا

 . ملسم طرش ىلع « نسح ثيدح اذه

 ىسحي انث : لاقف ( ٤۸١ ص ۲ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو
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 رامع نب ةمركع انث مساقلا نب مشاه انث . هب ءرامع نب ةمركع نع ديعس نبا

 . هب « يلجعلا وهو

 ها

 ل لرسول نال ر لا ل اي ا لب يا اسا سر

 يأ نوردتأ و : لاقف « ةمرضخم ءارمح ةقان ىإ اع ا « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص

Rs,ربكألا جحلا موي « متقدص و : لاق . رحنلا موي : انلق :  » 

 ‹ مصألا هللا رهش ( متقدص و :لاق .ةجحلا وذ :انلق «؟اذه م رھش يأ نوردتأ

 ١. متقدص » : لاق « مارحلا رعشملا : انلق : لاق « ؟ اذه كدلب دلب يأ نوردنأ

ف « اذه مكموي ةمرحك ؛ مارح مكيلع < « مكلاومأو مكءامد نإف و : لاق
 مكرهش ي

 مدلبو ءاذه كرهشو ءاذه مكموي ةمرحك : لاق وأ « اذه کدلب يف ءاذه

 اودوست الف «مألا مكب رئاكم ينإ يلإو « كر ظنأ ضوحلا ىلع مكّطَرَ ياو الأ اذه

نمف < « ينع نولأستسو « ينم متعمسو ينومتيأر دقو الأ « يهجو
 « يلع بذك 

وأ الاجر ٌدقتتسم يفإو الأ «رانلا نم هدعقم أوبتيلف
 « نورخآ ينم ٌدقتتسمو ءاثانإ 

 . « كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ : لاقيف . يباحصأ « بر اي : لوقأف

 . حيحص ثيدح اذه

 ىن قيرشتلا مايأ يف مامإلا ةبطخ

 !4P) ص ه ج هللا همحر دواد وبا لاق

 يلأ نبا نع عفان نب ميهاربإ نع كرابلا نبا انربحأ ءالعلا نب دمحم انئدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيأر : الاق < « ركب ينب نم نيلجر نع « هيبأ نع حيجن

 ةبطخ يهو « هتلحار دنع نحنو « قيرشتلا مايأ طسوأ نيب بطخي ملسو هلآ ىلعو

 . ىنمب بطخ يتلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه
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 ىنمب ىحضألا موي مامإلا ةبطخ

 : ( ٤۳۳ صو جاو هللا همحر دواد وبأ لاق

 ينثدح ةمركع انربخأ كلملا دبع نب ماشه انربخأ هللا دبع نب نوراه انثدح
 بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبتلا تيأر : لاق يلهابلا دايز نب ُساَمْرِهلا

 . ىنمب ىحضالا موي « ءابضعلا هتقان ىلع سانلا

 . ملسم طرش لع نسح ثيدح اذه

 ديعس نب ىيحي انث :لاقف ( 4850 ص 7 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو
 .هب يلجعلا وهو «رامع نب ةمركع انث مساقلا نب مشاه انث .هب رامع نب ةمركع نع

 ةفرع موي ةبطخلا
 : ( ۳۹١ صه ج ر هللا ههر دواد وبأ لاق

 ديجملا دبع نع عيكو انربخأ : الاق ةبيش يبأ نب ناهعو يرسلا نب دانه انثدح

 ورمع يأ ديجلا دبع نع : دانه لاق ةَدْوَه نب دلاخ نب ءاَّذَعلا ينثدح ورمع يأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر : لاق ةد نب ِءاَّذَعلا نب دلاخ ينثدح

 . نيباكرلا يف مئاق ريعب ىلع « ةفرع موي سانلا بطخي ملسو هلآ
 . دانه لاق اک عيكو نع ءالعلا وبأ هاور : دواد وبأ لاق

 ورمع وبأ ديجلا دبع انربخأ رمع نب نائع انربخأ مظعلا دبع نب سابع انثدح
 . هانعمب ‹ دلاخ نب ءادعلا نع

 . يلاحصلا مسا يف فالتخالا رضي الو « حيحص ثيدح اذه

 ملعلا سلاجم عيسوت

 : (۱۷۰ ص ۲ ج ) هللا هجر دواد وبأ لاق

 يأ نب نمحرلا دبع نع ييلاوملا يلأ نب نمحرلا دبع انربخأ يبنعقلا انثدح
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 هيلع هللا لص هللا لوسر تعيس : لاق يردخلا ديعس يلأ نع يراصنألا ةرمع

 .« اهعسوأ سلاجملا ريخ و : لوقي ملسو هلا ىلعو

 . يراصنألا ةرمع يأ نب ورمع نب نمحرلا دبع وه : دواد ربأ لاق

 . يراخبلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 : لاقف ( ۳۸۸ ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلا

لاق يدقعلا رماع وبأ انثدح :لاق دمحم نب هللا دبع انثدح
 نمحرلا دبع انثدح :

 نذوأ : لاق يراصنألا ةرمع يأ نب نمحرلا دبع ينربخأ : لاق يلاوملا يأ نب

 « دعب ءاج مث ۽ « مهسلاجم موقلا ذأ ىتح فلخت هنأكف : 0

 ال : لاقف < ع هسلجم يف سلجيل هنع مهضعب ماقو « هتع اوعرست « موقلا هآر املف

 ؛اهعس وأ سلاجنلا ريخ و : :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس ينإ

 عساو سلجم يف سلجف « ىځنت مث

 ملع اجب لمعلا
 :( ٥۷ ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 يأ نع '"”مصاع نع ةبعش انربخأ يلأ انربخأ ذاعم نب هللا ديبع انثدح

لعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم نابوث ناكو : : لاق نابوث نع ةيلاعلا
 هلآ ى

 لاسي الأ يل لفكت نم» : :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ملسو

 . ايش ادحأ لأسي ال ناكف . انأ :نابوث لاقف .6 ةنجلاب هل لفكتأف اعيش سانلا

 . نيخيشلا طرش ىلع ‹« حيحص ثيدح اذه

 ٩1 ( ٠ ص ه + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 .( 9۸۸ ص ١ ج ) هجام نباو

 ديزي نب نمحرلا دبع نع سيق نب دمحم نع بثذ يأ نبا قيرط نم اجرخأ

 هب « نابوث نع

 )١( نارهم نب عيفر : ره ةيلاعلا وبأو « لوحألا ناميلس نب مصاع ٠
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 خياشملا هاوفأ نع نارقلا ذخأ

 : ( 285 ) دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع مامإلا لاق

 انثدح « ةفوكلا نم انيلع مدق  يمرجلا دمحم نب ديعس دمحم وبأ انثدح

 لاق ( ح ) شيبح نب رز نع مصاع نع شمعألا نع يومألا ديعس نب ىي
 نع مصاع نع شمعألا انثدح يأ انثدح ديعس نب ىي نبا ينثدحو : هللا دبع

 « نارقلا نم ةروس يف انيرامت : دوعسم نب هللا دبع لاق : لاق شيبح نب رز
 هللا لوسر ىلإ انقلطناف : لاق . ةيآ نوثالثو ةتس . ةيآ نوثالثو سم : انلقف

 ةءارقلا يف انفلتخا انإ :انلقف «هيجاني اًيلع اندجوف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 هللا لوسر نإ :يلع لاقف ءملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر هجو رمحاف

 . عملع اک اوأرقت نأ مكرمأي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 . نسح ةذدنس

 لطابلا ىلإ فرصني ال هرودف لاح يف بلاطلا
 : ( 140۸ ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا دبع نع ثدحي ادهاجم تعم“ نيصح ينربخأ ةبعش انثدح حور انثدح

 لمع لكل » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ورمع نبا

 تناك نمو « حلفأ دقف ء يتنس ىلإ هترتف تناك نمف « ةر ةرش لكلو « ةر

 . « كله دقف « كلذ ريغ ىلإ

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 :( 4058 ص هج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ىبحيو انأ تلخد : لاق دهاجم نع روصنم نع ريرج انث ديعس نب ىبحي انث
 ىلعو هيلع هللا لص لوسرلا باحصأ نم راصنألا نم لجر ىلع ةدعج نبا
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 ةالوم ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع اوركذ : لاق ملسو هلا

 هللا لوسر لاق : لاقف « راهنلا موصتو « ليللا موقت اهنإ : '”لاقف بلطملا دبع ينبل
 ىدتقا نمف « رطفأو مرصأو يلصأو مانأ انآ ينكل ؛ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 « ةر مث« ةّريُش لمع لكل نإ . .ينم سيلف يتنس نع بغر نمو «ينم وهف يب

 .« ىدتهأ دقف «ةنس ىلإ هترف تناك نمو «لض دقف ةعدب ىلإ هترتف تناك نمف

 لهاجلا ىلع ملعملا ربص

 : ( ٥٤۷ نص ) ةليللاو مويلا لمع ) يف هللا همحر يياسنلا مامإلا لاق

 نع ليئارسإ نع ىسوم نب هللا ديبع انثدح : لاق ناميلس نب دمحأ انربخأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قأ : لاق هيبأ نع نارمع نع يعبر نع روصنم
 بكلا مهمعطي ناك ؛كنم كموقل ريخ بلطملا دبع «دمح اي :لاقف: ملسو هلآ

 : لاق فرصتي نأ دارأ املف « هللا ءاش ام لاقف : لاق . مهرحنت تنأو « ماسلا

 ء ؛ يرمأ دشر ىلع يل مزعاو « يسفن رش ينق مهللا : لق » : لاق ؟ لوقأ ام

 كتينأ تنك ينإ « هللا لوسر اي : لاقف ۽ « ملسأ هنإ مث ءملسأ نكي ملو قلطناف

 دشر ىلع يل مزعاو « يسفن رش ينق مهللا : لق» : تلقف . ينملع : تلقف

 ٠ يسفن رش ينق مهللا : لقو : لاق ؟ تملسأ نيح نآلا لوقأ امف  يرمأ

 تأطخأ امو « تنلعأ امو تررسأ ام يل رفغا مهللا < يرمأ دشر ىلع يل مزعاو

 . ( تلهج امو تملع امو « تدمع امو

 وهو « ديعس نب دمحم ينربخأ : لاق يزارلا جرس يها نب رفعج وبأ انربخأ

 يعبر نع روصنم نع « سيق يها نبا وهو «ورمع انث :لاق: ينيوزقلا قباس نبا

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىا هنأ هيبأ نع نيصح نب نارمع نع شارح نبا

 مهمعطي ناك ؛ كنم كمرقل اًريخ بلطملا دبع ناك ء دمحم اي :لاقفأ ملسو هلآ

 )١( اولاقف : اهلعلو « لاقف اذك .



 : هل لاق مث ‹ لوقي نأ هللا ءاش ام هل لاتف . مهرحنت تنأو « مانّسلاو دبكلا

 وهو هاتأ مث : لاق «يرمأ دشر ىلع يل مزعاو « يسفن رش ينف مهللا : لق ١

 : لق ١ : لاق ؟ ملسم انأو نآلا لوقأ فيكف « تلق ام يل تلف : لاقف « ملسم

 . « تلهج امو تدمع امو تأطحأ امو « تنلعأ امو تررسأ ام يل رفغا مهللا

 انثدح :لاق «ةبيش يبأ نبا وه « نائع انثدح :لاق ىيحي نب ايركز ينربخأ

 روصنم انثدح : لاق « ةدئاز يبأ نبا وه « ايركز انثدح : لاق رشب نب دمحم

 ءاج : لاق نيصخ نب نارمع نع شارح نب يعبر ينثدح : لاق رمتعملا نبا
 «دمحم اي : لاقف « ملسي نأ لبق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ نيصح

 .مهرحنت تنأو «مانسلاو دبكلا مهمعطي ناك ؛كنم كموقل اًريخ بلطملا دبع ناك

 نإ مث  لوقي نأ هللا ءاش ام ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف

 ذوعأ ينإ مهللا : لوقت » : لاق ؟ لوقأ نأ ينرمأت اذام « دمحم اي : لاق انيصح

 ملسأ انيصح نإ مث « يرمأ دشر ىلع يل مزعت نأ كلأسأو « يسفن رش نم كب
 ةرملا كتلأس تنك ينإ :لاقف ءملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىنأ مث ءدعب
 يل رفغا مهللا : لق » : لاق ؟ لوقأ نأ ينرمأت ام : نآلا لوقأ ينإو « ىلوألا

 . 2 تملع امو تلهج امو تأأطخأ امو « تنلعأ امو تررسأ ام

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ۷۰۳۸ ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق
 دمحم نب ةديبع وبأ ينثدح قاحسإ نبا نع يأ انثدح بوقعي انثدح

 «لفون نب ثراحلا نب هللا دبع ىلوم ءمساقلا ينأ مسمي نع رساي نب رامع نبا

 ءصاعلا نب ورمع نب هللا دبع انيتأ ىتح يثيللا بالك نب دينو انأ تجرخ :لاق
 هللا لص هللا لوسر ترضح له :هل انلقف «هدیب هيلعت اقلعم تيبلاب فوطي وهو

 نم لجر لبقأ معن :لاق ؟نينح موي يميقلا هملكي نيح ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع فقوف . ةرصيوخلا وذ : هل لاقي « ميت ينب
 اذه يف تعنص ام تيأر دق « دمحم اي : لاق « سانلا يطعي وهو « ملسو هلا

 «؟ تيأر فيكف ؛لجأ» :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . مويلا

 اا



 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لومر بضغف : لاق . تلدع كرأ مل : لاق

 رمع لاقف « ؟ نوکی نم دنعف يدنع لدعلا نكي مل نإ « كحيو » : لاق مث

 هنإف « هوعد < ال ٠ : لاق ؟ هلتقن الأ « هللا لوسر اي : هنع هللا يضر باطنلا نبا

 ؛ةيمرلا نم مهسلا جرخي اک «هنم اوجرخي ىتح نيدلا يف نوقمعتي ةعيش هل نوكيس

 قولا يف مث ءءيش دجوي الف حدقلا يف مث « ءيش دجوي الف لصنلا يف رظني
 . « ّمدلاو ثّرفلا قبس « ءيبش دجوي الف

 دمحم همسا اذه ةديبع وبأ :( دمحأ نب هللا دبع وه ) نمحرلا دبع وبأ لاق

 ملعن الو « ديز نب يلع الإ هنع وري مل ء رامع نب دمحم نب ةملس هوخأو . ةقث

 . سأب هب سيل ٌمَسْفِمو . هربخ

 . نسح ثيدح اذه

 :( 447 ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 مكح نع يلهابلا رْيَجُح نب ديوس ةَعّرق وبأ انأ ةملس نب دامح انث نافع انث

 « يناريج ذخأ ادمحم نإ « ةيواعم اي : لاق اكلام هاحأ نأ « هيبأ نع ةيواعم نبا

 يل عد : لاقف « هعم تقلطناف : لاق . كملكو كفرع دق هنإف « هيلإ قلطناف

 هللاو مأ : لاقف ""اطعمتم ماقف « هنع ضرعأف . اوملسأ اوناك دق مهنإف « يفاريج

 تلعجو . هريغ ىلإ فلاختو رمألاب رمأت كنأ نومعزيل سانلا نإ « تلعف نفل

 ؛؟لوقت ام» : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف :ملكتي وهو هرجا
 فلاختو رمألاب رمأتل كنأ نومعزيل سانلا نإ كلذ تلعف نعل لاو كنإ :اولاقف

 « كاذ ٌتلعف نئلف ؟ مهلئاق » وأ « ؟ اهولاق دق وأ » : لاقف : لاق .هريغ لإ

 . « هناريج, هل اولسرأ « ءيش نم كلذ نم مهيلع امو « يلع الإ كاذ امو

 . حيحص ثيدح اذه

 )١( نيغلاو نيعلاب نوكي نأ زوجي . اًيضغتم اًطخستم : يأ : ةياهنلا يف .
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 قحلا ىلإ لصوتي ىتح ملعلا ليصحت ىلع بلاطلا .ربص

 :( 441 ص © + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب رمع نب مصاع ينثدح قاحسإ نبا نع يأ انث مهاربإ نب برقعي انث

 يسرافلا ناملس ينثدح :لاق سابع نب هللا دبع نع ديبل نب دومحم نع يراصنألا ةداتق

 « اهنم ةيرق لهآ نم « ناببصأ لهأ نم ايسراف الجر تنك : لاق « هيف نم هثیدح

 لزي ملف « هيلإ هللا قلخ ٌّبحأ تنكو « هتيرق ناّمْهِد ينأ ناكو . يج : اه لاقي

 « ةيراجلا سبحت اک - رانلا مزالم يأ - هتيب يف ينسبح ىتح يايإ هبح هب
 . ةعاس وبخت اهكرتي ال اهدقوي يذلا رانلا َنِطق تنك ىتح « ةيسوجلا يف تدهجأو

 اي :يل لاقف « اموي هل ناينب يف لغشف : لاق . ةميظع ةعيض يهأل تناكو : لاق

 اهيف ينرمأو . .اهُفلُّطاف بهذاق يتعيض نع مويلا اذه نابنب يف تلغش دق ينإ ينب

 « ىراصنلا سئاتك نم ةسينكب تررمف « هتعيض ديرأ تجرخف « ديري ام ضعبب
 يأ سبحل ؛ سانلا رمأ ام يردأ ال تنكو « نولصي مهو اهيف مهتاوصأ تعمسف

 رظنأ مههلع تلخد « مهتاوصأ تعمسو مهب تررم املف « هتي يف يايإ
 اذه :تلقو ءمهرمأ يف تيغرو «مهتالص ينبحعأ مهتيأر املف :لاق .نوعنصي ام

 « سمشلا تبرغ ىتح مهتكرت ام هللاوف « هيلع نحن يذلا نيدلا نم ريح هللاو
 . ماشلاب : اولاق ؟ نيدلا اذه لصأ نيأ : مهل تلقف « اهتآ ملو يأ ةعيض تكرتو

 : لاق . هلک هلمع نع هتلغشو يبلط يف ثعب دقو « يأ ىلإ تعجر مث : لاق

 ؟ تدهع ام كيلإ تدهع نكأ ملأ ؟ تنك نيأ « ينب يأ : لاق « هتثج املف

 تيأر ام ينبجعأف « مهل ةسينك يف نولصي سانب تررم تبأ اي : تلق : لاق

 سیل < « ينب يأ : لاق . سمشلا تبرغ ىتح مهدنع تلزام هللاوف < « مهيد نم

 « هللاو الك : تلق : لاق . هنم ريخ كلئابا نيدو « كنيد « ريخ نيدلا كلذ يف

 . هتيب يف ينسبح مث « اديق يلجر يف لعجف ع ينفاخف : لاق . اننيد نم ريخ هنإ

 راجت ماشلا نم بكر مكيلع مدق اذإ : مه تلقف « ىراصنلا ىلإ تشعبو : لاق

 .ىراصنلا نم راجت ماشلا نم بكر مييلع مدقف :لاق .مهب ينوربخأف ىراصنلا نم
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 ةعجرلا اودارأو مهجئاوح اوضق اذإ : مط تلقف : لاق . مهب ينوربخأف : لاق

 «مهب يلوربخأ , مهدالب ىلإ ةعجرلا اودارأ املف : لاق .مهب ينونذاق  مهدالب ىلإ

 اهتمدق املف « ماشلا تمدق ىتح مهعم تجرح مث يلجر نم ديدحلا تيقلأف

 « هتتجف : لاق . ةسينكلا يف ْفقْسألا :اولاق ؟نيدلا اذه لهأ لضفأ نم : تلق
 يف كمدخأ ؛ كعم نوكأ نأ تببحأو « نيدلا اذه يف تبغر دق ينإ : تلقف

 ناكف : لاق . هعم تلخدف . لخداف : لاق . كعم يلصأو كنم ملعتأو كتسينك

 هزنتكا ءايشأ اهنم هيلإ ارعمج اذإف < اهيف مهبغريو ةقدصلاب مهرمأي ؛ ءوس لجر

 : لاق . قروو بهذ نم لالق عبس عمج ىتح « نيكاسملا هطعي ملو « هسفنل
 «هونفديل ىراصتلا هيلإ تعمتجاف «تام مث «عنصي هتيأر ال ؛اديدش اضغب هتضغبأو

 اذإف ءابيف مكبغريو ةقدصلاب مكرمأي ؛ ءوس لجر ناك اذه نإ : مه تلقف

 كملع امو : اولاق . ائيش اهنم نيكاسملا طعي ملو ء هسفنل اهزنتكا اهب هومدتج

 مهتيرأف : لاق . هيلع انلدف : اولاق . هزنك ىلع مكلدأ انأ : تلق : لاق ؟ كلذب
 : اولاق اهوأر املف « اقروو ابهذ ةءولمم لالق عبس هنم اوجرختساف :لاق .هعضوم

 هولعجف ءرخا لجرب اوعاج مث « ةراجحلاب هومجر مث «هوباصف ءادبأ هتفدن ال هللاو

 لضفأ هنأ ىرأ سمخلا يلصي ال الجر تيأر امف : ناملس لوقي : لاق . هناكمب

 : لاق . هنم اراهنو اليل بأدأ الو « ةرخآلا يف بغرأ الو « ايندلا يف دهزأ « هنم

 :هل تلقف «ةافولا هترضح مث « انامز هعم تمقأو «هلبق نم هبحأ ل ابح هتببحأف

 ىرت ام كرضح دقو « كلبق نم هبحأ مل ابح كتببحأو « كعم تنك نإ نالف اي
 ملعأ ام هللاو « ينب يأ : لاق ؟ ينرمأت امو ؟ يب يصوت نم ىلإف « هللا رمأ نم
 اوناك ام رثكأ اوكرتو اولدبو « سانلا كله دقل « هيلع تنك ام ىلع مويلا ادحأ

 . هب قحلاف « هيلع تنك ام ىلع وهف ‹ نالف وهو « لصوملاب الجر الإ « هيلع
 انالف نإ « نالف اي : هل تلقف « لصوملا بحاصب تقحل َبّيُعَو تام املف : لاق
 مقأ : يل لاقف : لاق . هرمأ ىلع كنأ ينربخأو « كب قحلأ نأ هتوم دنع يناصوأ

 «تام نأ ثبلي ملف «هبحاص رمأ ىلع لجر ريخ هتدجوف «هدنع تمقأف .يدنع
 قوحللاب ينرمأو «كيلإ يب ىصوأ انالف نإ «نالف اي :هل تلق «ةافولا هترضح املف
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 ؟ ينرمأت امو ؟يل يصوت نم ىلف رت ام لجو زع هللا نم كرضح دقو كب

 ؛ نييبصتب الجر الإ هيلع انك ام لثم ىلع الجر ملعأ ام هللاو « ينب يأ : لاق

 تجف « نين بحاصب تقم « بيو تام املف :لاق ي ناف تالف وهو

 هتدجوف فدنع تمقأف .يدنع مقأف :لاق «يبحاص هب ينرمأ امو يربخي هتريخأف

 « توم ا هب لزن نأ ثبل ام هللاوف « لجر ريخ عم تمقأف « هيبحاص رمأ ىلع

 ىصوأ مث « نالف ىلإ يف ىصوأ ناك انالف نإ « نالف اي : هل تلق َريغُح املف

 ملعن ام هللاو ء ينب يأ : لاق ؟ ينرمأت امو ؟ يب يصوت نم ىلإف ۽ كيلإ نالف يب

 « هيلع نحن ام لثمب هنإف « ةيروُمَعب الجر الإ هيتأت نأ كرمآ انرمأ ىلع يقب ادحأ

 تقحل « َبّيغو تام املف : لاق . انرمأ ىلع هنإف : لاق . هتأف « تببحأ نإف

 ىلع لجر عم تمقأف . يدنع مقأ : لاقف « يربخ هتريخأو « ٌةيِروُمَع بحاصب

 : لاق . ةو تارقب يل ناك ىتح < « تبستكاو :لاق . مهرمأو هباحصأ يده

 ىصوأف نالف عم تنك ينإ « نالف اي : : تلق ٌريطُح املف « هللا رمأ هب لزن مث

 ىلإف < « كيلإ نالف يب ىصوأ مث مث ‹ نالف ىلإ نالف يب ىصوأو « نالف ىلإ نالف يب

 انك ام ىلع حبصأ هملعأ ام هللاو « ينب يأ : لاق ؟ ينرمأت امو ؟ يب يصوت نم

 ثوعبم ره « يبن نامز كلظأ دق هنكلو « هيتأت نأ كرمآ سانلا نم دحأ هيلع

 « لخن امهنيب نْيئْرَح نيب ضرأ ىلإ ارجاهم « برعلا ضرأب جرخي « مهاربإ نيدب

 « ةوبنلا متاخ هيفتك نيب « ةقدصلا لكأي الو « ةيدهلا لكأي < ىفخت ال تامالع هب

 تشكمف « َبّيُعو تام مث : لاق . لعفاف: دالبلا كلتب قحلت نأ تعطتسا نإف

 : مهل تلقف « اًراُجُت بلك نم رفن يل رم مث « ثكمأ نأ هللا ءاش ام ةيروَُعب

 معن : اولاق ؟ هذه يتمينغو هذه يتارقب مكيطعأو « برعلا ضرأ ىلإ ينولمحت

 نم ينرعابف ۽ ينوملظ « ىَرْقلا يداو يب اومدق اذإ ىتح « ينولمحو اهومهتيطعأف

 دلبلا نوكت نأ توجرو « لخنلا تيأرو « هدنع تئكمف « اّ دوبي نم لجر

 نبا هيلع مدق « هدنع انأ اهيبف « يسفن يف يل قحي ملو « يبحاص يل فصو يذلا

 هللاوف « ةنيدملا ىلإ ينلمتحاف « هنم ينعاتباف < « ةظيرق ينب نم ةنيدملا نم هل مع

 هلوسر هللا ثعبو « اهب تمقأف « اهب يبحاص ةفصب اهتفرعف « اهتيأر نأ الإ وه ام



 انأ ام عم « ركذب هل عمسأ ال ماقأ ام ةكمب ماقأف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 « يديسل ٍقْذِع سأر يفل ينإ هللاوف « ةنيدملا ىلإ رجاه مث « قرا لغش نم هيف
 « هيلع فقو ىتح هل مع نبا ليقأ ذإ « سلاج يديسو « لمعلا ضعب هيف لمعأ

 مدق لجر ىلع « ءاي نوعمتجم نآلا مهنإ هللاو َكَلْيَف ينب هللا لتاق «نالف :لاقف
 ىتح ُءاَوَرْعلا ينتذخأ اهتعمس املف : لاق . يبن هنأ نومعزي « مويلا ةكم نم مهيلع

 همع نبال لوقأ تلعجف «ةلخنلا نع تلزنو :لاق .يديس ىلع طقسأس تننظ

 «ةديدش ةمكل ينمكلف « يديس بضغف : لاق ؟ لوقت اذام ؟لوقت اذام : كلذ

 نأ تدرأ امنإ « ءيش ال : تلق : لاق . كلمع ىلع لبقأ ؟ اذهو كلام : لاق مث

 مث « هتذخأ تيسمأ املف . هتعمج دق ءيش يدنع ناك دقو . لاق امع تبثتسأ

 هيلع تلخدف ءاّبقب وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هب تبهذ

 ووذ ءابرغ كل باحصأ كعمو « حلاص لجر كنأ ينغلب دق هنإ : هل تلقف

 : لاق . ريغ نم هب قحأ مكتيأرف ‹ ةقدصلل يدنع ناك ءيش اذهو « ةجاح

 ۲ اولك » : هباحصأل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف «هيلإ هتبرقف

 تفرصنا مث « ةدحاو هذه : يسفن يف تلقف : لاق . لكأي ملف « هدي كسمأو

 «ةنيدملا ىلإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوحتو ءائيش تعمجف «هنع
 :لاق .ابب كتمركأ ةيده هذهو « ةقدصلا لكأت ال كتيأر يلإ :تلقف هب تعج مث
 .هعم اولكأف هباحصأ رمأو ءاهنم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لكأف

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تفج مث . ناتنثا ناتاه : يسقن يف تلقف : لاق

 هيلع « هباحصأ نم لجر ةزانج عبت دقو : لاق . دقرغلا عيقبب وهو « ملسو هلآ

 هرهظ ىلإ رظنأ تردتسا مث هيلع تملسف «هباحصأ يف سلاج وهو «هل نامش
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينآر املف « يبحاص يل فصو يذلا متاخلا ىرأ له

 ىقلأف : لاق . يل فصو ءيش يف تبثتسأ ينأ فرع « هتردتسا ملسو هلآ ىلعو
 لاقف « يكبأو هلبقأ هيلع تببكتاف « هتفرعف متاخلا ىلإ ترظنف « هرهظ نع هءادر

 تصصقف « تلوحتف ٠ لوحت » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر َبَجْعأَف : لاق . سابع نب اي كتثدح اک يثيدح هيلع

 الك



 عم هناف ىتح قا ناملس لغش مث « هباحصأ كلذ عمسي نأ ملسو هلآ لعو

 هللا لوسر يل لاق مث :لاق . .دحأو ردب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ةئاهلث ىلع يبحاص تيتاكف « ناملس اي باک و : :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق. ةّيفوأ نيعبرأبو ريقفلاب هل ابيحأ « ةلخت

 «نيرشعب لجرلاو ةّيِدَو نيئالثب لجرلا ؛لخنلاب ينوناعأف « (« كاخأ اونيعأ ۾ «٠ :ملسو

 ىتح - هدنع ام ردقب لجرلا ينعي - رشعب لجرلاو «ةرشع سمخج لجرلاو

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاقف « هيد ةئاهلث يل تعمتجا

 ترقفف « يديب اهعضأ انأ نوكأ ,ينتئلاف تغرف اذإف ءاهلٌرمَفَف ناملس اي بهذا و

هلا لوسر جرخف « هتريخأف هتنج اهنم تغرف اذإ ىتح « يناحصأ ينئاعأو ء اه
 

 هعضيو « دولا هل برقن انلعجف < « اهلإ يعم ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص

 تنام ام هديب ناملس سفن يذلاوف «هدیب ملسو هلآ لعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هيلع هلل لص كا لور أفا ل لالا يلع يقبو لخنلا تيدأف «ةدحاو َةّيِدَو اهم

 : لاقف « يزاغملا ضعب ضعب نم « بهذ نم ةجاجدلا ةضيب لثمب ملسو هلا ىلعو

 اهب داف ءهذه ذح ۾ : لاقف « هل تيعدف : لاق « « ؟ ٌبتاكملا يسرافلا لعف امو

 ءامذخو :لاق ؟يلع ام هللا لوسر اي هذه عقت نيو :تلقف «ناملس اي كيلع ام

 يذلاو « اهنم ممل تنزوف اهتذخأف : لاق « كنع اهب يدؤيس لجو زع هللا نف

 هللا لوسر عم تدهشف ُتَفَتَعَو مهقح مهتيفوأفأ ةّيقوُأ نيعبرأ هديب ناملس سفن

 . دهشم هعم ينتفي مل مث « قدنخلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . نسح ثيدح اذه

 :( ۲۲ ص 5 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةويح انأ :لاق - كرابملا نبا ينعي - هللا دبع انأ : لاق قاحسإ نب يلع ان

 :لوقي يَِملا كلام نب ورمع عمس هنأ ينالوخلا ءىفاه وبأ ينربخأ :لاق جرش نبا
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر تعم : لوقي ديبع نب ةلاضف تعم

 . « لجو زع هللا ليبس يف هسفن دهاج نم دهاجملا » : لوقت

 . حيحص ثيدح اذه
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 ملعتلاو ملاعلا رص
 :(74 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : هل لاقي مع نع سيق نب فنحألا نع هيبأ نع ماشه انث ريمت نبا انث
 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس هنأ . يدعسلا ةمادق نب ةيراج

 هللا لوسر لاقف .هيعأ يلعل يلع للقأو «ينعفني الوق يل لق «هللا لوسر اي : لاقف
 هيلع داعأ ىتح « هيلع داعأف « بضغت ال ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . بضغت ال : لوقي كلذ لكو « ارارم

 مع نع سيق نب فنحألا نع يأ ينربخأ ماشه انربخأ ديعس نب ىبحي انث
 للقأو الوق يل لق « هللا لوسر اي : لاق الجر نأ ةمادق نب ةيراج : هل لاقي هل

 . ثيدحلا ركذف . يلع

 يبنلا كردي مل : نولوقي مهو . هللا لوسر اي : تلق : ماشه لاق ىبحي انث

 . نولوقي مهو : لوقي ديعس نب ىيحي ينعي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ةيراج نع سيق نب فنحألا نع هيبأ نع ةورع نب ماشه انث ةيواعم وبأ انث
 «ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىتأ هنأ يل مع ينثدحو :لاق ةمادق نبا

 . ثيدحلا ركذف . للقأو ينعفني اعيش ينملع « هللا لوسر اي : لاقف

 . حيحص ثيدح اذه

 نبا ظفاحلاو « ةمادق نب ةيراج مع دنسم نم هلعج ةيواعم يأ ثيدحو

 . ةمادق نب ةيراج ثيدح نم هنأ حجري « ةيراج ةمجرت يف « ةباصإلا يف رجح

 قيرط نم يناربطلا هاور دقف : ةيراج ثيدح نم هنأ هحيجرت دعب ظفاحلا لاق

 تدهش : هيبأ نع بيرك نب دمحم قيرط نمو «ةورع نع هيبأ نع دانزلا يأ نبا
 . ةباصالا نم دارملا ها . ةمادق نب ةيراج همعو « همع نع ثدحي فنحألا

Y۸ 



 دلارلا ةلرمب نركي ملعملا

 : ( ۲۷ ص ۱ جو هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

ا انثدح :لاق يليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح
 نالجع نب دمحم نع كرابملا نب

 لص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ نع اص يأ نع مكح نب عاقعقلا نع

 مكدحأ ىتأ اذإف « مكملعأ دلاولا ةلزنمب مكل انأ اإ ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا

 رماي ناكو ٩ هنيميب ْبِطَتسي الو ؛ اهربدتسي الو « ةلبقلا لبقتسي الف « طئاغلا

 . "”ةّمرلاو ثلا نع ىبنيو « راجحأ ةئالثب

يهس ثيدح نم هضعب ملسم جرخأ دقو .نسح ثيدح اذه
 عاقعقلا نع ل

 . هب ‹ حلاص يا نع

 ۱۳ ص ١ ج) هجام نباو (۳۸ ص ١ +) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 هملعم تومي ىتح هملعمل بلاطلا ةمزالم

 :(15 ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

ربخأ ديلولا انربخأ يقشمدلا مْيَحُد مهاربإ نب نمحرلا دبع انئدح
 يعازوألا ان

مع نع طباس نب نمحرلا دبع نع - ةيطع نبا ينعي - ناسح انثدح
 ثوميم نب ور

للا لوسر لوسر « نملا لبج نب ذاعم انيلع مدق : لاق يدوألا
 هيلع هللا ىلص ه

 . ثوصلا شَّجأ لجر « رجفلا عم هرييكت تعمسف : لاق . انلإ ملسو هلآ ىلعو

رظن مث ءاتيم ماشلاب هتنفد ىتح هتقراف امف «يتبحم هيلع تيقلأف : لاق
 هقفأ ىلإ ت

ل لاق : لاقف ء تام ىتح هتمزلف دوعسم نبا تيتأف « هدعب سانلا
 هللا لوسر ي

صي ءارمأ مكيلع تنأ اذإ مكب فيك » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 ةالصلا نول

لوسر اي كلذ ينكردأ اذإ ينرمأت امف :تلق .«؟ اهتاقيم ريغل
 لص » : لاق ؟ هللا 

يأ : يمر عمج ةمرلا وأ يلابلا مظعلا : ميمرلاو ةمرلاو . ممل ةدشو ءارلا رسكي : ةمرلا (ا)
 : 

 . دوبعملا نوع نم . ه !. ةيلابلا ماظعلا
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 . ٠ ةَحبم مهعم كتاولص لعجاو « اهتاقيمل ةالصلا

 . حيحص ثيدح اذه

 ملاعلا مس
 : ( ١۲٤ ص ٠١ ج هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 ثراحلا نب هللا دبع نع ةريغملا نب هللا ديبع نع ةعيط نبا انربخأ ةبيتق انثدح

 .ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم امسبت رثكأ ادحأ تيأر ام :لاق ءَ نبا

 هللا دبع نع بيبح يلأ نب ديزي نع يور دقو . بيرغ ثيدح اذه
 ىبحي انربخأ لالخلا دلاخ نب دمحأ كلذب انثدح « اذه لثم ِءْرَج ني ثراحلا نبا
 ثراحلا نب هللا دبع نع بيبح يأ نب ديزي نع دعس نب ثيل انربخأ قاحسإ نبا

 .امسبت الإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كحض ناك ام :لاق زج نبا

 . هجولا اذه

 هللا عرش فلوخ اذإ ملاعلا بضغ'

 190: نع ف جو لل جر دع مامإلا لاق

 تعم : لاق ةلظنح نب ' . ديبع نب لاي انث مشاه ينب ىلوم ديعس وبأ ان

 ينإف « ينب يل عمجا : ميل لاق ةفينح هدج نأ « يدج “ ميف نب ةلظنح

 يرجح يف اذه يميتيل نأ  يصوأ ام لو نإ :لاقف «مهعمجف .يصوأ نأ ديرأ

 « تبأ اي : ميج لاقف . ةبيطملا ةيلهاجلا يف اهيمسن انك يتلا « لبإلا نم ةئام
 : لاق . هيف انعجر تام اذإف ءانيبأ دنع اذهب :رقن امنإ :نولوقي كلينب تعم“ ينإ

 . بيذبلا بيذبت يف ا هاسبنأ ام : باوصلاو « ةبتع لصألا يف (1)
 طبضلاب بيرقتلا يف ا هانتبثأ ام : باوصلاو « ميذج لصألا يف (۲)
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 انيضر : ميذح لاقف . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر مكنيبو ييف

 يبل او اف < مام يدر وهو مالغ مهم + ةلطنخو ةفيحؤ جلخ عشرا

 هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف « هيلع اوملس ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ‹ ميذح ذخف ىلع هديب برضو .اذه :لاق « ؟ ميذح ابأ اي كعفر امو و :ملسو

 :تلق يفإو « يصوأ نأ تدرأف «توملا وأ ربكلا ينأجفي نأ تيشخ يفإ :لاقف

 اهيمسن انك « لبإلا نم ةئام يرجح يف يذلا اذه يميتيل نأ « يصوأ ام لوأ نإ

 انيأر ىتح ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغف . ةبيطملا ةيلهاجلا يف

 ةقدصلا ءال ال ال ١ : لاقو « هيتبكر ىلع اثجف ادعاق ناكو « ههجو يف بضغلا

 « نورشعو سمخف الإو ؛نورشعف الإو ءرشع ةسمخف الإو ءرشعف الإو ءسمخ
 ءهوعدوف : لاق . « نوعبراف تراک نإف ‹ نوثالثو سمخف الإو « نوثالثف الإو .

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبلا لاقف ءالمج برضي وهو ءاصع متيلا عمو

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ يب اندف : ةلظنح لاق .« متي ةواره هذه تمظع و

 « مهرغصأ اذ نإو « كلذ نودو « حل يوذ نينب يل نإ : لاقف ملسو هلآ

 لاق . « كيف كروب » وأ ٠ كيف هللا كراب ٠ : لاقو  هسأر حسمف هل هللا عداف

 ةمراولا ةميببلا وأ « ههجو مراولا ناسنإلاب قوي ةلظنح تيأر دقلف : لاذ

 : لوقيو هسأر ىلع هدي عضيو .هللا مساب :لوقيوإ هيدي ىلع لفتيف « عرضلا

 . هيلع هحسميف . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فك عضوم ىلع
 . مرولا بهذيف : لايذ لاقو

 . حيحص ثيدح اذه

 هقحتسي امب هيلع ءانشلاو بلاطلل ءاعدلا

 : ( ۳۰۹۸ ) هللا هحر دمحأ مامالا لاق

 : لاق دوعسم نبا نع رز نع مصاع ينثدح شايع نب ركب وبأ انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يب رمف « طيعم يأ نب ةبقعل انغ ىعرأ تنك

 ما



 « معن : تلق : لاق ؛ ؟ نبل نم له <« مالغ ايو : لاقف « ركب وبأو ملسو هلا

 « ةاشب هتيتأف « ؟ لحفلا ابيلع لزني مل ةاش نم لهف ٠ : لاق . نَمَتْوِم ينكلو

 لاق مث « ركب ابأ ىقسو برشف « ءانإ يف هبلحف « نبل لزتف « اهَعْرَض حسمف
 « هللا لوسر اي : تلقف ءاذه دعب هتينأ مث : لاق . صّلَقف « ملقا ٠ : عرضلل

 .«ملعم ميلغ كنإف هللا كمحريو :لاقو «يسأر حسمف :لاق .لوقلا اذه نم ينملع

 :( ۳۵۹۹ ) هللا هحر دما مامالا لاقو

 هاتاف : لاق « هدانسإب « مصاع نع ةملس نب دامح انثدح نافع انثدح

 . تبرشو « ركب وبأ برشو « برشف « ایف بلتحاف ةروقنم ةرخصب ركب وبأ
 مالغ كنإ » : لاق . نارقلا اذه نم ينملع : تلق « كلذ دعب هتيتأ مث : لاق

 . ةروس نيعبس هيف نم تذخاف : لاق . « ملعم

 . نسح ثيدح اذه

 لاقو ) ٤٤۱۲ ( :

 شيبح نب رز نع ةلدهب نب مصاع نع ةملس نب دامح انثدح نافع انثدح

 ءاجف ‹ طيعم يأ نب ةبقعل انَغ ىعرأ « اعفاي امالغ تنك : لاق دوعسم نبا نع

 : الاقف « نيكرشملا نم ارف دقو « ركب وبأو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . هركذف . © ؟ انيقست نبل نم كدنع له «مالغ ايو

 . دحأ اهيف ينعزاني ال ‹ ةروس نيعبس هيف نم تذخُأف : هرخآ ينو

 وبأو « ( ٤۷ ) يسلايطلاو « ( ٠٠۲ ص ۸ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 . ( ٩۱ ص ۷ + ) ةبيش يلأ نب ركب

 بدؤملا بلاطلل ملعملا ءاعد

 :( 3١55١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ورمع نع سنوي وبأ « ةريغص يلأ نب متاح انثدح ركب نب هللا دبع انثدح
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 هيلع هللا لص هللا لوسر تيتأ : لاق سابع نبا نأ هربخأ ابيرك نأ رانيد نبا

 ينلعجف ينرجف « يديب ذخأف « هفلخ تيلصف « ليللا رخآ نم ملسو هلآ ىلعو
 «ُتْممَتَح هتالص ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقأ املف «هءاذح
 ينأش ام » :يل لاق فرصنا املف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوصر للصف
 يلصي نأ دحأل يغبني وأ « هللا لوسر اي : تلقف ٠ ؟ سنختف يناذح كلعجأ

 هللا اعدف .هتبجعأف :لاق ؟ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنأو ؛كءاذح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر مث : لاق .امهفو املع ينديزي نأ

 «ىلصف ماقف . ةالصلا « هللا لوسر اي :لاقف «لالب هاتأ مث «خفني هتعمس ىتح مان
 . اعوضو داعأ ام

 . حيحصلا لاجر هلاجر «ء حيحص ثيدح اذه

 يندز : ملعملل بلاطلا لوق

 :( ۲٠١ ص ؛ جر هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 : لاق «قلخلا رايخ نم «هللا ديبع نب فيس ينثدح يلع نب ورمع انربخأ
 هللا لوسر تلاس :لاق هيبأ نع برقع يأ نب لفون يه نع نابيش نب دوسألا انثدح

 :تلقف « رهشلا نم اموي مص » : لاقف « موصلا نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 نيموي .يندز يندز « هللا لوسر اي : لوقت ۾ : لاق .يندز يندز هللا لوسر اي
 : لاقف . ايوق يندجأ ينإ « يلدز يندز « هللا لوسر اي : تلق « رهش لك نم
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تكسف « ! ايوق يندجأ « يندز يندز »

 . « رهش لك نم مايأ ةثالث مص ١ : لاق . يندريل هنأ تننظ ىتح '

 : لاق نوراه نب ديزي انثدح : لاق مالس نب دمحم نب نمحرلا دبع انربخأ
 هللا لص يبنلا لأس هنأ هيبأ نع برقع يأ نب لفون يأ نع ناببش نب دوسألا انأبنأ
 «هدازتساو « رهش لك نم اموي مص » : لاقف « موصلا نع ملسو هلا ىلعو هيلع
 « رهش لك نم نيموي مص ١ : لاق .هدازف .ايوق يندجأ ياو تنأ ياب : لاقف
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 هللا للص هللا لوسر لاقف .ايوق يندجأ ينا هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب : لاقف

 - «هدیری نأ داك امف !٠ ايوق يندجأ ينإ ءايوق يندجأ ينإ ٠ :ملسو هلا ىلعو هيلع

 مايأ ةثالث مص و : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « هيلع لأ املف

 . ©« رهش لك نم
 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 بلاطلا ملاعلا ءادعبا

 ١ 459 ص) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر ياسنلا مامالا لاق

̂ ديمحلا دبع نب يلع انث : لاق ميركلا دبع نب هللا ديبع انربخأ
 : لاق 

عو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك : لاق سنأ نع تباث نع ةريغملا نب ناميلس انثدح
 ىل

 : لاقف « هيلإ تفتلاف « هبناج ىلإ لجر لزنو لزتف « هل ريسم يف ملسو هلآ

 . 4 نيملاعلا بر هلل دمحلا إل : هيلع التف : لاق « ؟ نآرقلا لضفأب كربخأ الأ و

 .ةَعْرُز وبأ ريبكلا ظفاحلا وه ميركلا دبع نب هللا ديبعف . حيحص ثيدح اذه

 .بيذهنلا بيذهت يف اک «ةعرز وبأو متاح وبأ هقثو دقو .ينعملا :وه ديمحلا دبع نب يلعو

 نيسحلا انريخأ : لاقف ( 510 ص ١ + ر هللا همحر احلا هجرخأ دقو

 مث . هب ينعملا ديمحلا دبع نب يلع انث يزارلا متاح وبأ انث بويأ نب نسحلا نبا

 ديمحلا دبع نب يلعو « لاق اذك . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه : لاق

 . ملسم لاجر نم سيل

 هيلع لكشأ امع َمّلعلا بلاطلا راسفتسا

 : (۲۹۹ ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

م - يلجبلا نمحرلا دبع نب ىسيع انث : الاق دمحأ وبأو مدا نب ب ىبحي انث
 ن

 فرصم نب ةحلط انث : دمحأ وبأ لاق . ةحلط نع - ملس ينب نم ةَلُجْب ينب

 . كردتسملا نمو « بيذبتلا بيذهت نم بيوصتلاو « ديحلا : لصألا يف 00(
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 يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج : لاق بزاع نب ءاربلا نع ةجحسوع نب سحرلا دبع نع

 ؟ةنجلا ينلخدي المع ينملع « هلا لوسر اي : لاقف « ملسو هلآ یلعو هيلع هللا لص

 كفو « ةمسنلا قتعأ هةلأسملا تضرعأ دقل ةبطخلا ترصقأ تنك نفل ١ :لاقف

 ةمسنلا قتع نإ < ال » : لاق ؟ ةدحاوب اتسيلوأ « هللا لوسر اي : لاقف « ةبقرلا

 ءيفلاو « فوك ولا ةَحّنِملاو « اهقتع يف نيعت نأ ةبقرلا كفو « اهقتعب درفت نأ
 رمأو «نامظلا قساو «عئاجلا معطف «كلذ قطت مل نإف ءملاظلا محرلا يذ ىلع

 .«ريخلا نم الإ كناسل فكف «كلذ قطت مل نإف ءركنملا نع هناو ءفورعملاب

 . حيحص ثيدح اذه

 هقحتسي امب هيلع ءاثلا هنمو هَمْلعم بلاطلا ركش

 ْ : ( ۱٦١ ص 18 ج) هللا همر دواد وبا لاق

 يأ نع دايز نب دمحم نع ملسم نب عيبرلا انريخأ مهاربإ نب ملسم انثدح

 .«سانلا ركشي ال نم هللا ركشي ال ٠ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره

 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 .حيحص ثيدح اذه : لاقو ( ۸۷ ص " + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 هتبلط ملاعلا ءادتبا

 :( ٥۳۹ ص 5 + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ ةبيتق انثدح

 سان ىلع فقو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يأ نع هيبأ

 كلذ لاقف « اوتكسف : لاق ٠ ؟ كرش نم مکر یخ مكربخأ الأ ».: لاقف « سولج

 : لاق . انرش نم انريخب انربخأ « هللا لوسر اي ىلب : لجر لاقف « تاّرم ثالث

 .اهرش نمی الو هريخ ىجري ال نم مکر شو «هرش نمؤيو هريخ ىجري نم ر یخ



 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 مایه اثدح : لاقف ( 5588 ص ۲ جر هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « هيأ نع ءالعلا نع - يناعنصلا ينعي - ةرسيم نب صفح انث

 تقدص باوصلاب باجأ اذإ بلاطلل ملاعلا لوق

 : ( ٤۱۲ ص ه جر هللا هحر دمحأ مامالا لاق

 ينثدح : لاق ةرم تعمم : لاق ةرم نب ورمع ينئدح ةبعش انث ىبحب انث

 هللا لوسر انيف ماق : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم لجر

 يأ نوردنأ » : لاقف « ةمرضخم ءارمح ةقان ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ء ربكألا جحلا موي « مقدص و : لاق . رحنلا موي : انلق : ا

 ءمصألا هللا رهش « مقدصو :لاق .ةجحلا وذ :انلق ؛ (؟ اذه کر هش يأ نوردتأ

 ؛ متقدص ١ : لاق . مارحلا رعشملا : انلق : لاق « ؟ اذه كدلب دلب يأ نوردتأ

 م رهش يف ءاذه مكموي ةمرحك « مارح مكيلع مكلاومأو ءامد ناف » : لاق

 E عر ع دل سار و

 اودوست الف «مألا مكب رثاكم ينإو ىك ر ظنأ ضوحلا ىلع مكطرف ينإو الأ .

 « يلع بذك نمف « ينع نولاشسو ٠ « ينم متعمسو « ينومتيأر دقو الأ . يهجو

 نورخآ ينم ٌدقثتسمو « اثانإ وأ الاجر ذقْئَتسم ينإو الأ .رانلا نم هدعقم أوبتيلف

 . « كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ : لاقيف ؟ يباحصأ « بر اي : لوقأف

 . حيحص ثيدح اذه

 . ينادْمهلا بيطلا وبأ « ليحارش نبا : وه ةرمو

 زربملا ملاعلا نم ملعلا بلط

 : ركاش دمحأ قيقحتب ) ۱۷١ ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 لجر ءاج : لاق ةمقلع نع مهاربإ نع شمعألا انثدح ةيواعم ويأ انثدح
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 سيق نع ةمثيخ نع شمعألا انثدحو : ةيواعم وبأ لاق . ةفرعب وهو رمع لإ

 اهب تكرتو « ةفوكلا نم نينمؤملا ريمأ اي تئج : لاقف رمع ىقأ هنأ ناورم نبا

 يتبعش نيب ام ألمي داك ىتح خفتناو بضغف « هبلق رهظ نع فحاصملا يلي الجر
 افطي لاز امف . دوعسم نب هللا دبع : لاق ؟ كحيو وه نمو : لاقف « لحرلا

 هللاو « كحيو : لاق مث « اهيلع ناك يتلا هلاح ىلإ داع ىتح « بضغلا هنع رسيو

 ناك ؛ كلذ نع كثدحاسو « هئم كلذب قحأ وه دحأ سانلا نم يقب هملعأ ام

 «كلذك ةليللا ركب يبأ دنع رمسي لازي ال ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لوسر جرخف «هعم انأو ةليل تاذ هدنع َرَمَس هنإو «نيملسملا رمأ نم رمألا يف

 « دجسملا يف يلصي مق لجر اذإف « هعم انجرخو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 «هفرعن نأ اندك املف «هتءارق عمتسي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف

 ابطر نارقلا أرقي نأ هرس نم » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 لعجف « وعدي لجرلا سلج مث : لاق « دبع مأ نبا ةءارق ىلع هأرقيلف « لزنأ ا
 لاق « هطعت لس « هطعت لس » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 تدجوف « هرشبأل تودغف : لاق . هنرشبألف هيلإ نودغأل هللاو : تلق : رمع

 .هيلإ ينقبسو الإ ءطق ريخ ىلإ هتقبس ام «هللاو الو .هرشبف هيلإ ينقبس دق ركب ابأ

 ةمقلع هعبات هنكلو «لاحلا روتسم ناورم نب سيقو .حيحص ثيدح اذه

 . هلل دمحلاو ‹ حيحص ثيدحلاف ءدنسلا يف ىرت اک سيق نبا

 ناورم نب سيق ةمجرت يف « فارظلا تكلا يف هللا همحر ظفاحلا ركذ دقو

 . هخيشو يبضلا اًهَنْرَق رمعو سيق نب ةمقلع نيب لخدأ هللا ديبع نب نسحلا نأ

 نسحلا ثيدحب مكح يراخبلا نإ :لاقو «درفملا للعلا يف يذمرتلا اهركذف : لاق

 .هخيشو :تلق .عئرقلا ةدايز لجأ نم هنأك :لاق .شمعألا ثيدح ىلع هللا ديبع نبا :

 هطبض دقو : لاق مث « للعلا يف هركذ ينطقرادلا نإ : ظفاحلا لاق مث

 .ارصتخم ها .شمعألا ىلع هللا ديبع نب نسحلا ساقي الو «باوصلا هثيدحو «شمعألا

 يوارلاو اميسال « باوصلا وه ينطقرادلا هركذ امو : نمحرلا دبع وبأ لاق

 نايفس هاور اذكو « شمعألا يف سانلا تبثأ نم وهو « ةيواعم وبأ شمعألا نع
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 «نايفس ههبنل شمعألا طلغ ولو ءريبك ظفاح رهو «فارشألا ةفحت يف اک يرونلا

 . ملعأ هللاو . عبتلا يف ثيدح يف يب رم اک

 بيرك وبأ انثدح :هللا همحر لاقف ( ۲٦ ص ١ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 دوجنلا يأ نب مصاع انثدح ةدئاز نع يفعجلا يلع نب نيسح انثدح ءالعلا نب دمحم

 . هب « هللا دبع نع رز نع

 شايع نب ركب يا نع مدا نب ىيحي انثدح بيرك وبأ انثدح:هللا همحر لاقو

 . هب هللا دبع نع رز نع مصاع نع

 بلاطلا ىلع خيشلا ةءارق

 :(794 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نيصح يآ نع - شايع نبا ينعي - ركب وبأ ينربخأ قاحسإ نب ىبحي اث

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ضرعي ناك : لاق ةريره يلأ نع حلاص يأ نع
 .نيترم هيلع ضرع هيف ضبق يذلا ماعلا ناك املف «ةرم ةنس لك يف نآرقلا ملسو هلآ

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 ةدئافلاب هبالط ملاعلا ءادتبا

 :( ۲٣۱ صا ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةرم نب ورمع نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انربخأ ءالعلا نب دمحم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا يأ نع ءادردلا مأ نع ملاس نع

 : اولاق « ؟ ةقدصلاو ةالصلاو مايصلا ةجرد نم لضفأب مربخأ الأ ٠ : ملسو هلآ

 . ٠ ةقلاحلا نيبلا تاذ داسفو . نيبلا تاذ حالضإ ٠ : لاق . هللا لوسر اي ىب

 .ينافطغلا دعجلا يأ نبا :وه ملاسو .نيخيشلا طرش ىلع :حيحص ثيدح اذه

 . حيحص ثيدح اذه : لاقو ( 7١١ ص ۷ + ) يذمزتلا هاور ثيدحلا
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 هّملعم بلاطلا رابتخا

 :( ٤٤1 ص ٤ ج ) هللا هحر دحأ مامإلا لاق

 ىبحي ينعي - ريكب يأ نباو دابع نب لبش ينثدح ثراحلا نب هللا دبع انث

 ورمع نع ثدحي َةَعَرَف ابأ تعم“ : لاق ينعملا دابع نب ليش انث - ريكي يأ نبا

 هللا ىلص يبنلل لاق هنأ هيأ نع يِزهَبلا ةيواعم نب مكح نع ثدحي رانيد نبا

 ام ينربخت ىتح - هيدي عباصأ رشنو - اذكه تفلح ينإ : ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ٠ مالسإلاب ىلاعتو كرابت هللا ينثعب » : لاق . هب ىلاعتو كرابت هللا كثعب يذلا

 بهلوسرو هدبع ادمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ١ :لاق ؟ مالسإلا امو :لاق

 دحأ نم زعو لج هللا لبقي ال . ناريصن ناوخأ . ةاكزلا يتؤتو « ةالصلا ميقتو
 ؟ هيلع اندحأ جوز قح ام « هللا لوسر اي :تلق :لاق « همالسإ دعب كرشأ ةبوت

 « حبقت الو «هجولا برضت الو «تيستكا اذإ اهوسكتو «تلكأ اذإ اهمعطت ٠ :لاق
 « نورشحت انهاه «نورشحت انهاه ءنورشحت انهاه 9 :لاق مث « تيبلا يف الإ رجهت الو

 متنأ « ةمأ نيعبس ةمايقلا موي نوفوت ء مكهوجو ىلع وأ ةاشم وأ انابكر و اثالث

 مكهاوفأ ىلعو ةمايقلا موي نوتأت « ىملاعتو كرابت هللا ىلع اهمركأو مألا رخآ

 . « هّلخف كدحأ نع ٌبِرْعُي ام لوأ « ُماَدفِلا

 .« نورشحت انهاه ىلإ » : لاقف « ماشلا ىلإ هديب راشأف :ركب يبأ نبا لاق

 ثيداحألا نم اذهو .رْيَجُح نب ديوس :وه ةَعَرق وبأو .حيحص ثيدح اذه

 . اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا

 قحلا راهظإل لادجلا

 :( ٠۷٤١ ) هللا هحر دمحأ مامالا لاق

 ملسم نب دمحم ينثدح قاحسإ نب دمحم نع يلأ انثدح بوقعي انثدح

 يموزخما ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يأ نع باهش نب هللا ديبع نبا
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 :تناق لسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ءةريغملا نب ةيمأ يأ ةنبا «ةملس مأ نع

 E ل ا لا سس

١ ءاشيرق كلذ غلب املف .ههركن اعيش عمسن الو ىَدْؤُي ال هلل
 اوثعبي نأ اورمتت 

 خاتم نم فرطتسي ام اياده يشاجنلل اودبي نأو َنْيَدْلَج نيلجر انيف يشاجنلا ىلإ

 مو « ةريثك انآ هل ارعمجف « مولا هيلإ انم هيتأي ام بجعأ نم ناكو « ةكم

 نب هللا دبع عم كلذب اونعب مث ءةيده هل اودهأ الإ اًفيِرطي ِهِيَقِراَطَب نم اوكرتي

 امهورمأو ء يمهسلا لئاو نب صاعلا نب ورمعو يموزخلا ةريغملا نب ةعيبر يا

 « مهيف يئاجنلا اوملكت نأ لبق هتيده قيرطب لك ىلإ اوعفدا :امه اولاقو «مهرمأ

 :تلاقو .مهملكي نأ لبق مكيلإ مهملسي نأ هولس مث « هاياده يشاجنلل اومدق مث

 قي ملف « راج ريخ دنعو « راد ريخب هدنع نحنف « يشاجنلا ىلع امدقف « اجرخف

 لكل الاق مث < « يشاجنلا املكي نأ لبق « هتيده هيلإ اعفد الإ ٌقيرطب هِيقرَطَب نم

 مهمرق نيد ارقراف ؛ ءاهفس نامّلغ انم كلملا دلب ىلإ أبص دق هنإ : مهنم قيرطب

 اب دقو « مثأ الو نحن هفرعن ال «عدتبم نيدب اوماجو «مکنید يف اولخدي ملو

 اوريشتف « مهيف كلملا انملك اذإف < « ميهيلإ مهدريل مهمرق فارشأ مهيف كلملا ىلإ

 اوباع امب ملعأو هاَنْيَع مهب ىلعأ مهموق نإف مهملكي الو انيلإ مهملسي ناب هيلع

 « امبنم اهلبقف < ء يثاجنلا ىلإ مهاياده ابرق امبنإ مث . معن : : امهه اولاقف . مهيلع

 ارقراف ؛ ءاهفس ناملغ انم كدلب ىلإ أبص دق هنإ كلملا اهيأ :هل الاقف « هاملك مث

ن هفرعن ال «عدتبم نيدب اوعاجو كنيد يف اولخدي مل و «مهمرق نيد
 «تنأ الو نح

 مهدرتل ؛ مهرئاشعو مهمامعأو مهئابآ نم « مهموق ٌفارشأ مبيف كيلإ انثعب دقو

 مو : تلاق . هيف مهوبتاعو « مهيلع اوباع اب ملعأو « انيع مهب ىلعأ مهف ؛ ٠ مهلإ

 يناكلا سيحل نم ماعلا نب ورمعو ةعيبر ينأ نب هللا دبع لإ ضغبأ ءيش نكي

 1 مهمرقو مهدالب لإ مهادولف اسيل مهملسأف « يلع ارباع ا

اموق داكأ الو « امهيلإ مهملسأ ال نذإ 1 ؛ هللا مآ ء هلا اه ال : لاق مث « يشاجنلا
 

 اذام مهأسأف مهوعدأ ىتح « ياوس نم ىلع ينوراتخاو يدالب اولزن « ينورواج



 .مهمرق ىلإ مهتددرو ءامببلإ ميتملسأ نالوقي اک اوناك نإف .مهرمأ يف ناذه لوقي
 : تلاق .ينورواج ام مهراوج تنسحأو « امہنم مهتعنم كلذ ريغ ىلع اوناك نإو
 املف «مهاعدف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىلإ لسرأ مث

 ؟هومتشج اذإ لجرلل نولوقت ام : ضعبل مهضعب لاق مث ءاوعمتجا هلوسر مهءاج

 «ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص انيبت هب انرمأ امو انملع ام ءهللاو , لوقن : اولاق

 اورشنف « هتفقاسأ يشاجنلا اعد دقو « هوءاج املف . نئاك وه ام كلذ يف نئ

 ملو ء مكموق هيف مقراف يذلا نيدلا اذه ام : لاقف مهأس « هلوح مهفحاصم

 رفعج هملك يذلا ناكف :تلاق ؟مألا هذه نم دحأ نيد يف الو ينيد يف اولخدت

  مانصألا دبعت « ةيلهاج لهأ اموق انك < كلملا اهيأ : هل لاقف « بلاط يأ نبا

 يوقلا لكأي « راوجلا ءيسنو « ماحرألا عطقنو « شحاوفلا يتأنو « ةتيملا لكأنو

 هبسن فرعن « انم الوسر انيلإ هللا ثعب ىتح « كلذ ىلع انكف « فيعضلا انم

 ديعن انك ام علخنو « هدبعنو هدحونل ؛ هللا ىلإ اناعدف « هفاقعو هتنامأو هقدصو

 ءادأو « ثيدحلا قدصب انرمأو « ناثوألاو ةراجحلا نم هنود نم انؤاباآو نحن

 نع اناهتو « ءامدلاو مراحلا نع فكلاو « راوجلا نسحو  محرلا ةلصو « ةنامألا

 هللا ديعن نأ انرمأو « ةنصحلا فذقو « متيلا لام لكأو « روزلا لوقو « شحاوفلا

 هيلع ددعف : لاق - مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاب انرمأو « اثيش هب كرشن الو هدحو

 « هدحو هللا اندبعف « هب ءاج ام ىلع هانعبتاو هب انمآو هانقدصف - مالسإلا رومأ

 ءانموق انيلع ادعف ءانل لحأ ام انالحأو ءانيلع مرح ام انمرحو ءاقيش هب كرشن ملف

 لحتسن نأو « هللا ةدابع نم ناثوألا ةدابع ىلإ انودريل ؛ اننيد نع انونتفو انوبذعف

 اننيب اولاحو « انيلع اوقشو انوملظو انورهق املف « ثئابخلا نم لحتسن انك ام

 « كراوج يف انبغرو « كاوس نم ىلع كانرتخاو « كدلب ىلإ انجرخ « اننيد نيبو

 امم كعم له : يشاجنلا هل لاقف : تلاق . كلملا اهيأ كدنع ملظن الأ انوجرو

 : يشاجنلا هل لاقف . معن : رفعج هل لاقف : تلاق ؟ ءيش نم هللا نع هب ءاج

 يشاجنلا « هللاو  ىكبف : تلاق 4 صقيهك ٠) نم اردص هيلع أرقف . يلع هأرقاف

 الت ام اوعمس نيح مهفحاصم اولضخأ ىتح هتفقاسأ ىكبو « هتيحل لضخأ ىتح
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 نم جرخيل ىموم هب ءاج يذلاو ء هللاو ءاذه نإ : يشاجنلا لاق مث ؛ مهيلع

 مأ تلاق . داكأ الو « ادبأ مكيلإ مهملسأ ال هللارف « اقلطنا « ةدحاو ةاكشم

 مهبيع ادغ مهنئنأل هللاو : صاعلا نب ورمع لاق « هدنع نم اجرخ املف : ةملس
 ناكو ةعيبر يأ نب هللا دبع هل لاقف : تلاق . مهءارضخ هب لصأتسأ مث « مهدنع

 : لاق . انوفلاخ دق اوناك نإو « اماحرأ مهل نإف ؛ لعفت ال : انيف نيلجرلا ىقتأ

 « دغلا هيلع ادغ مث : تلاق . دبع ميرم نب ىسيع نأ نومعزي مهنأ هنربخأل هللاو

 ؛مهلإ ليسرأف ءاميظع الرق رم نب ىسيع يف نولوقي مهنإ «كلملا امأ : هل لاقف
 لزني ملو : تلاق . هنع مهلأسي مهلإ لسرأف : تلاق ؟ هيف نولوقي امع مهلأساف
 مكلأس اذإ ىسيع يف نولوقت اذام : ضعبل مهضعب لاقف «موقلا عمتجاف «هلثم انب

 كلذ يف انئاك « انيبن هب ءاج امو « هللا لاق ام هيف « هللاو « لوقن : اولاق ؟ هنع

 لاقف ؟ ميرم نب ىسيع يف نولوقت ام : مهل لاق « هيلع اولخد املف . نئاك وه ام

 « هلوسرو هللا دبع وه « انيبن هب ءاج يذلا هيف لوقن : بلاط ينأ نب رفعج هل
 ىلإ هدي يشاجنلا برضف : لاق . لوتبلا ءارذعلا مبرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هحورو

 . دوعلا اذه تلق ام ميرم نب ىسيع ادع ام :لاق مث ءادرع اهنم ذخأف «ضرألا

 مناف اويهذا « هللاو مترخخ نإو : لاقف « لاق ام لاق نيح هلوح هتقراطب ترخانتف

 « مرغ مكبس نم مث « مرغ مكبس نم - نونمآلا : مويسلاو - يضرأب مويس
 : ةشبحلا ناسلب ربّدلاو - مكنم الجر تيذآ ينأو « ابهذ اَرْبَد يل نأ بحأ امف

 ةوشرلا ينم هللا ذخأ ام هللاوف « اهب انل ةجاح الف ءامهاياده امهيلع اودر - لبجلا

 . هيف مهعيطأف يف سانلا عاطأ امو < هيف ةوشرلا ٌدخاف « يكلم يلع در نيح

 ريخب هدنع انمقو « هب اءاج ام امبيلع ادودرم « نیحوبقم هدنع نم اجرخف : تلاق

 هعزاني نم ينعي . هب لزن ذإ كلذ ىلع انإ « هللارف : تلاق . راج ريخ عم راد

 دنع انزح نزح نم دشأ ناك « طق انزح انملع ام « هللاوف : تلاق . هكلم يف

 ناك ام انقح ني فرعي ال لجر يتأيف « يشاجنلا ىلع كلذ رهظي نأ افوخت ؛ كلذ
 لاقف : تلاق . لينلا ضرع امهنيبو يشاجنلا راسو : تلاق . هنم فرعي يئاجدلا

 رضحي ىتح جرخي لجر نم : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصأ

۹۲ 



 اكو : تلاق . انأ : ماوعلا نب رييزلا لاقف : تلاق ؟ ريخلاب انيتأي مث « موقلا ةعقو

 اهيلع حبس مث « هردص يف اهلعجف ةبرق هل اوخفنف : تلاق . اًنيم موقلا ثدحأ نم

 :تلاق . مهرضح ىتح قلطنا مث « موقلا ىقتلم اهب يتلا لينلا ةيحان ىلإ جرخ ىتح

 هيلع قسوتساو «هدالب يف هل نيكفتلاو «هودع ىلع روهظلاب يشاجنلل هللا انوعدو

هللا ىلص هللا لوسر ىلع انمدق ىتح « لزنم ريخ يف هدنع انكف ؛ةشبحلا رمأ
 هيلع 

 . ةكمب وهو ملسو هلا ىلعو

 جراوخلا سابع نبا ةرظانم ةصق

 :( ١98 ص ) صئاصخلا يف هللا همحر ُئاسنلا لاق

 انثدح : لاق يدهم نب نمحرلا دبع انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 : لاق سابع نب هللا دبع ينثدح : لاق لْبَمُر وبأ انثدح : لاق رامع نب ةمركع

 ريمأ اي : يلعل تلقف « فالآ ةتس اوناكو « راد يف اولزتعا ةيِروُرححلا تجرح امل

 : تلق . كيلع مهفاخأ ينإ :لاق .موقلا ءالؤه ملكأ يلعل ةالصلاب دربأ «نينمؤملا

 «نولكأي مهو «راهلا فصن راد يف مهيلع تلخدو « تلجرتو تسبلف . الك
 دنع نم مكييتأ : مه تلق ؟ كب ءاج امف « سابع نب اي كب ابحرم : اولاقف

 دنع نمو « راصنألاو نيرجاهملا  ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ

 مهف « نارقلا لزن مهلعو « هِرهصو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا مع نبا
 .نولوقت ام مهغلبأو نولوقي ام مكفلبأل ؛دحأ مهنم مكيف سيلو ؛مكنم هليوأتب ملعأ

 ا ل تلق « مهنم رفن يل ىحتناف ٠

 : لاق ؟ نه ام : تلق . ثالث : اولاق ؟ همع نباو ملسو هلآ ىلعو هيلع

 "ب هللا لاقو « هللا رمأ يف لاجرلا مك هنإف « نهادحإ

 هذه : تلق ؟ مكحلاو لاجرلا نأش ام ( ٦۷ « 4. : فسوي « ه۷ : ماعنألا )

 ارافك اوناك نإ « ْمتغي ملو بْسي ملو « لتاق هنإف « ةيناثلا امأو : اولاق . ةدحاو



 هذه : تلق . مهلانق الو مهس لح ام نينمؤم اونا نيلو ٠ مهس لح دقل
 « نينمّوملا ريمأ نم هسفن احم : اولاق . اهانعم ةملك ركذو ؟ ةئلاثلا امف « ناتنث

 ؟اذه ريغ ءيش دنع له : تلق . نيرفاكلا ريمأ وهف نينمؤملا ريمأ نكي مل نإف
 «هؤانث لج هللا باتك نم مكيلع تأرق نإ مكتيأرأ :مه تلق .اذه انبسح :اولاق

 . معن :اولاق ؟ نوعجرتأ « مكلوق دري ام « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هيبن ةنسو
 هللا باتك يف مكيلع أرقأ ينإف « هللا رمأ يف لاجرلا مّكح : مكلوق.امأ : تلق
 . ىلاعتو كرابت هللا رمأف ء مهرد عبر نمت يف « لاجرلا ىلإ همكح هللا رّيص دق نأ

 اولتقت ال اونمآ نيذلا اهسأي :  ىلاعتو كرابت هللا لوق تيأرأ « هيف اومكحي نأ

 مكحي معلا نم لَك ام لكم ًءازجف ادمعتم مكنم هلتق نمو مرح منأو ديصلا
 لاجرلا ىلإ هريص هنأ هللا مكح نم ناكو ( ٩١ : ةدئاملا ) 4 مكنم ٍلذَع اود هب

 مكحأ لاب دشن « لاجرلا مكح نم زاجف «هيف مكحي ءاش ولو ؛هيف نومكحي

 «لب : اولاق ؟ بنرا يف وأ ءلضفأ مهئامد نقحو نيبلا تاذ حالص يف لاجرلا

 . لضفأ اذه لب

 هلهأ نم امكح اوثعباف امبني قاقش مفخ نإو إف : اهجوزو ةأرملا ينو
 حالص يف لاجرلا مكح < هللا مكتدشنف ( ٠١ : ءاسنلا ر « اهلهأ نم امكحو

 نم تجرخ ؟ ةأرما عضب يف مهمكح نم لضفأ « مهئامد نقحو مهني تاذ

 . معن : اولاق ؟ هذه

 « ةشئاع مكّمأ نوُبستأ . مدغي مو بسي ملو لتاق : مكلوق امأو : تلق
 لحتسن ام اهنم لحتسن انإ :متلق نإف ؟ مكمأ يهو اهريغ نم نولحتست ام نولحتست
 ىلوأ يبنلا له . مترفك دقف ؛ انمأب تسيل : متلق نإو ء مترفك دقف ؛ اهريغ نم

 «نيتلالض نيب مناف ( :  بازحألا ) 4 مهتاهمأ هجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب

 ريمأ نم هسفن حم امأو . معن : اولاق ؟ هذه نم تجرخفأ . جرخم اهنم اوتئاف

 موي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا يبن نإ . نوضرت ا مكيتا انأف « نينمؤملا
 دمحم هيلع حلاص ام اذه : يلع اي بتكا » : يلعل لاقف « نيكرشملا حلاص ةيبيدحلا

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف . كانلتاق ام هللا لوسر كنأ ملعن ول : اولاق « هللا لوسر

4 



 يلع اي ما , هللا لوسر ينأ ملعت كنإ مهللا , يلع اي ا » :ملسو هلا لعو هيلع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هّللاو « « هللا دبع نب دمحم هيلع حلاص ام اذه :بتكاو

 هاحم كلذ هسفن هوحم نكي ملو « هسفن احم دقو « يلع نم ريخ ملسو هلآ ىلعو

 مهرئاس جرخو « نافلأ مهنم عجرف . معن : اولاق ؟ هذه نم تجرخأ . ةوبتلا نم

 . راصنالاو نورجاهملا مهلتق « مهتلالض ىلع اولتقف
 . نسح ثيدح اذه

 نع : هللا همحر لاقف ( +١٠١7 ص ٠١ + ) قازرلا دبع هجرخأ ثيدحلا

 , رامع نب ةمركع

 ء( ٠۲۲ ص ١ + ) ( خيرأتلاو ةفرعملا ) يف يوسفلا بوقعي هجرخأو
 ( ١9١ ص ۲ + ) كردتسملا يف مكاحلاو «( ۳١۲ ص ٠١ + ) ريبكلا يف يناريطلاو
 . هاجرخي ملو . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : لاقو

 ةدئاف ريغل لدجلا مذ يف ءاج ام

 1١59(: ص ٤ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ينربخأ ةَفْيِصَحُم نب ديزي ينثدح لالب نب ناميلس انث يعازخلا ةملس وبأ انث

 «نارقلا نم ةيآ يف افلتخا نيلجر نأ مْيَيُج وبأ ينثدح : لاق ديعس نب رسب

 : رخآلا لاقو . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اهتيقلت : اذه لاقف
 هيلع هللا ىلص يبنلا الأسف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص:هللا لوسر نم اهتيقلت
 ؛نآرقلا يف اورام الف ء فرحأ ةعبس ىلع أرقي نآرقلا ١ :لاقف . ملسو هلآ ىلعو

 . « رفك نارقلا يف ٌءاَرِم نإف
 . حيحص ثيدح اذه

 :( 7٠١4 ص ٤ + ) دمحأ مامالا لاقف «ديعس نب رسب ىلع هيف فلتخا دقو

 : لاق- يِمّرْخَملا ينعي - رفعج نب هللا دبعانث :لاق مشاه ينب لوم '”ديعس وبأانث

 نب نمحرلا دبع : ديعس ينأ مساو . هانتبثأ ام باوصلاو , ديعس انث : لصألا يف )١(
 , هللا دبع



 ء سيق يا نع ديعس نب رسب نع دالا نب ةماسأ نب هللا دبع نب ديزي ان

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ صاعلا نب ورع نع « صاعلا نب ورمع لوم
 «متبصأ دقف متأرق فرح يأف « فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزن ٠ : لاق ملسو هلآ

 . « رفك هيف ءارملا نإف ؛ هيف اوّراتت الف

 . ملعأ هللاو . نيهجولا ىلع ديعس نب رسب نع يور هلعلف

 ١5١(: ص ٩ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع ديبع نب ىلعيو يدبعلا رشب نب دمحم انربخأ ديمح نب دبع انثدح
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةمامأ يبأ نع بلاغ يبأ نع رانيد نب جاجح

 مث . « لدجلا اوتوأ الإ « هيلع اوناك ىذه دعب موق لض ام و : ملسو هلآ ىلعو

 الإ كل هوبرض اه  :ةيآلا هذه ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر الت

 . # نوُمِصح موق مه لب الدج

 « رانيد نب جاجح ثيدح نم هفرعن امنإ « حيحص نسح ثيدح اذه

 . روح : همسأ بلاغ وبأو . ثيدحلا براقم « ةقث : جاجحو

 ( ۱۹ ص ( نبا هج رخ 4 ١ ج ) ةجام با هجرخأ ثيدحلا

 و يف هتوبث ملعي اب ليئارسإ ينب نع ةنسلاو باتكلا يف هتوبث ملعي اب ليئارسإ ىنب نع ثيدحلا

 :( 97 ص ٠١ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 نع ناسح يلأ نع ةداتق نع يأ انربخأ ذاعم انربحأ ىنثملا نب دمحم انثدح

 ””انثدحي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا يبن ناك : لاق ورمع نب هللا دبع

 . ةالص مْظُع ىلإ الإ موقي ام « حبصي ىتح ليئارسإ ينب نع

 هللا باتك يف درت مل يتلا ةيليئارسإلا صصقلا ةياور زوجي هنأ ىلع ليلد اذه يف سيل )١(

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأل ؛ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر ةنس يف الو

 . ىوهلا نع قطني ال ملسو هلآ
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 . ملسم طرش لع ؛ حيحص ثيدح اذه

 : ( ٩41 ص ٠١ + > للا ههر دواد ربأ لاق

 ورمع نب دمحم نع ره نب يلع ينئدح ةبيش يا نب ركب وبأ انادح
 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع ةملس يأ نع
 . ؛ جرح الو ليئارسإ ينب نع اوثدح و

 . نسح ثيدح اذه

 يويندلا ملعلا روهظ

 : 75144 ص ۷ + ) هللا همحر ئاسنلا مامإلا لاق

 نع ينأ يتثدح : لاق ريرج نب بهو انأبنأ : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق بلغت نب ورمع نع نسحلا نع سنوي
 « ةراجتلا وشفتو « راكيو لاملا وشفي نأ ةعاسلا طارشأ نم نإ 9 : ملسو هلا

 . نالف ينب رجات رمأتسأ ىتح , ال : لوقيف « عيبلا لجرلا عيبيو « ملعلا رهظيو
 . « دجوي الف بتاكلا مظعلا يحلا يف سمتليو

 . نيخيشلا طرش ىلع ‹ حيحص ثيدح اذه

 « دانسإلا حيحص ثيدح اذه : لاقو ( ۷ ص ۲ + ) عاجلا هجرخأو

 .نسحلا ريغ وار هل سيل بلغت نب ورمع نأ الإ ءامهطرش ىلع هدانسإو «هاجرخي مل و

 هلاؤس نع لئاسلا نم ملاعلا ماهفتسا

 : ( 2050١ ) هللا هر دمحأ مامألا لاق

 شايع ينربخأ يراصنألا رفعج نب ديمحلا دبع انثدح ركب نب دمحم انثدح

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ماق :لاق ةريره يأ نع حرس يأ نب هللا دبع نبا

 لضفأ نم هللا ليبس يف داهجلاو هللاب ناميإلا ركذف « سانلا بطخي ملسو هلآ
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 يف تلئق نإ تيأرأ « هللا لوسر اي : لاقف لجر ماقف : لاق . هللا دنع لامعألا

 « معن ٠ : لاق .لاق اك لوقلا هيلع درف :لاق « ؟ تلق فيكف » :لاق « ۲ معن و

 تيأرأ « هللا لوسر اي : لاق . اضيأ لوقلا هيلع درف : لاق « ؟ تلق فيكف : لاق

 ؟ياياطخ ينع هللا رفك « ربدم ريغ البقم ءابستحم ارباص للا لييس يف تلتق نإ

 . كلذب ينراس مالسلا هيلع ليربج نإف « نيدلا الإ معن » : لاق

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 :( 7056 ص ٠١ ج ) هللا همحر يذمرتلا ماعإلا لاق

 يأ نع ديزي نب ةعيبر نع حلاص نب ةيواعم نع ثيللا انربخأ ةبيتق انثدح

 ليق « توملا لبج نب ذاعم رضح امل : لاق ةريمع نب ديزي نع ينالوخلا سيردإ
 ناميإلاو ملعلا نإ : لاقف . ينوسلجأ : لاق ؟ انصوأ ء نمحرلا دبع ابأ اي : هل

 دنع ملعلا اوسفلاو - تارم ثالث كلذ لوقي - امهدجو امهاغتبا نم « امهناكم

 هللا دبع دنعو « يسرافلا ناملس دتعو « ءادردلا يأ ريوع دنع : طهر ةعبرأ

 تعمس ينإف ؛ ملسأف ايدوبي ناك يذلا « مالس نب هللا دبع دنعو « دوعسم نبا
 .« ةنجلا يف ةرشع رشاع هنإ :  لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :( 44 ص ١ ج ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع شايع نب ركب وبأ انث مدآ نب يجب انث لالخلا يلع نب نسحلا انثدح
 هللا لوسر نأ هارب رمعو ركب ابأ نأ دوعسم نب هللا دبع نع رز نع مصاع

 « لزتأ ام اضع نآرقلا أرقي نأ بحأ نم و : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . « دبع مأ نبا ةءارق ىلع أرقيلف
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 . نسح ثيدح اذه

 .هب ءمدآ نب ىج انث : لاقف ( ۷ ص ١ + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۲٤۲ ص ه جر هللا هحر دمحأ مامالا لاقو

 ديزي نب ةعيبر نع حلاص نب ةيواعم نع دعس ني ثيل انث ديعس نب ةبيتق انث
 توما لبج نب ذاعم رضح امل :لاق ةريمع نب ديزي نع ينالوخلا سيردإ يلأ نع
 ناميإلاو ملعلا نإ : لاقف . يفوسلجأ : لاق ؟ انصوُأ « نمحرلا دبع ابأ اي : هل ليق
 ةعبرأ دنع ملعلا اوسقلاف - تارم ثالث لوقي - امهدجو امهاغتبا نم « امهتاكم

 ءدوعسم نب هللا دبع دنعو يسرافلا ناملس دنعو «ءادردلا يا ريوع دنع :طهر
 هللا لوسر تعمس ينإف ؛ ملسأ مث ايدوبي ناك يذلا مالس نب هللا دبع دنعو

 . «ةنجلا يف ةرشع رشاع هنإ ٠ : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص
 . نسح ثيدح اذه

 دادعتسالا لجأ نم لاقي ام ىلإ قيوشتلا

 : 0۷١ ص ؛ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 زيزعلا دبع نب ىسوم انربخأ يروباسينلا مكحلا نب رشب نب نمرلا دبع انثدح
 هيلع هللا لص هللا لوسر نأ سابع نبا نع ةمركع نع نابأ نب مكحلا انربخأ
 <« كيطعأ الأ « هامع اي سابع اي ١ : بلطملا دبع نب سابعلل لاق ملسو هلآ ىلعو
 « كلذ تلعف تنأ اذإ « لاصخ رشع كب لعفأ الأ « كوبحأ الأ « كحنمأ الأ
 هریبک و هريغص « هدمعو هأطخ هثیدحو هميدق هرخآو هلوأ كبنذ كل هللا رفغ

 ةحتاف ةعكر لك يف أرقت « تاعكر عبرأ يلصت نأ « لاصخ رشع . هتيئالعو هرس
 : تلق « مئق تنأو ةعكر لوأ يف ةءارقلا نم تغرف اذإف « ةروسو باتكلا
 مث ء ةرم ةرشع سمخ . ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو < هلل دمحلاو « هللا ناحبس

 ءارشع اوقف عوكرلا نم كسأر عفرت مث ءارشع عكار تنأو اهوقتف عكرت
 اهوقتف دوجسلا نم كسأر عفرت مث ء ارشع دجاس تنأو اهوقتف ادجاس يوب م
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 نوعبسو سمخ كلذف ءارشع اهوقنف كسأر عفرت مث ءارشع اهوقتف دجست مث ءارشع

 لك يف ايلصت نأ تعطتسا نإ « تاعكر عبرأ يف كلذ لعفت < « ةعكر لك يف

 رهش لك يفف لعفت مل نإف « ةرم ةعمج لك يفف لعفت مل نإف « لعفاف ةرم مري
 .« ةرم كرمع يفف لعفت مل تإف ءةرم ةنس لك يفف لعفت مل نإف « ةرم

 . نسح ثيدح اذه

 .( ٤۳ ص ١ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا
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 ةصرفلا نيو لاؤسلا يف ملعملا بلاطلا تاذئتسا

 :( ۲۸۹ ص ٤ ج) هللا همحر کاملا لاق

 بهو نب هللا دبع انث ناميلس نب عيبرلا انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح

ديبع نب ةلاضف نع يِْدَجلا كلام نب ورمع نع ءىناه وبأ ينربخأ
 ةدابع نع 

ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر تماصلا نبا
 جرخ 

 « هللا يبن اي :لبج نب ذاعم لاقف هيدي نيب هعم هباحصأو ءهتلحار ىلع موي تاذ

 ا ایر لاق ؟ سفن ةبيط ىلع كيلإ مدقتأ نأ يف يل نذأتأ

 انموي لعجي نأ هللا لأسأ ءهللا لوسر اي تنأ ينأب : ذاعم لاقف « اعيمج اراسف

 لامعألا يأف «ىلاعت هللا ءاش نإ اعيش ىرن الو «ءيش ناك نإ تيآرأ «كموي لبق

 داهجلاو :لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر تمصف ؟كدعب اهلمعن

 ءيشلا معن ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث « هللا ليبس يف
 ءيشلا معن » : لاق « ةقدصلاو مايصلاف كلذ نم كلمأ سانلاب يذلاو « داهجلا

ا لوسر لاقف ؛مدآ نبا هلمعي ريخ لك ذاعم ركذف « ةقدصلاو مايصلا
 هللا یلص هلل

 تنأ يلأب « اذامف : لاق « كلذ نم ريخ سانلاب داعو و : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راشأف : لاق ؟ كلذ نم ريخ سانلاب داع « يمأو

 تملكت ا ذخاؤن لهو : لاق « ريخ نم الإ تمصلا » : لاق « هيق ىلإ ملسو هلا

 مث « قاعم ذخف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برضف ؟ انتنسلأ هب



 لهو ١ كلذ نم هل لوقي نأ هل هللا ءاش ام وأ « كمأ كتلك ذاعم | ٠ : لاق

 نمؤي ناك نمف . مهتنسلأ هب تقطن ام الإ منهج يف مهرخانم ىلع سانلا بكي

 اوتكساو «اومدغت اريخ اولوق .رش نع تكسيل وأ اريخ لقيلف ءرخآلا مويلاو هللاب

 . ؟ اوملست رش نع

 . هاجرخي ملو « نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 ورمعل اجرخي مل امهنأل ؛ امهطرش ىلع سيل هنكل «حيحص وهو «لاق اذك
 . حيحصلا يف اك يِبْنَّجلا كلام نبا

 ىوتفلا رودص لبق يتفملا ماهفتسا

 ١5١(: ص ٩ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 : لاق يعازوألا نع قاحسإ نب بيعش انربخأ لاق ديشر نب دواد انثدح

 كاحضلا نب تباث ينثدح :لاق ةبالق وبأ ينثدح :لاق ريثك يلأ نب ىبحي ينثدح

 ءَةَناَوبي البإ رحني نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا دهع ىلع لجر رذن :لاق
 .ةلاوُبي البإ رنأ نأ ترذن ينإ : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىف
 ةيلهاجلا ناثوأ نم نثو اميف ناك له ٠ :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف

 0 : اولاق « ؟ مهدايعأ نم ديع ایف ناک له » : لاق . ال : اولاق « ؟ دبعي

 رذنل ءافو ال هنإف « كرذنب فوأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق

 . « مدآ نبا كلمي ال اميف الو « ةيصعم يف

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 ليلد نودب ىوتفلا دعب ليلدلا بلط

 : (۲ ص ۳ + ) هللا همحر ناسا مامإلا لاق
 لس : لاق مصألا نب نمحرلا دبع نع ةناوع وبأ انثدح : لاق ةبيتق انربخأ
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 اذإو ءدجس اذإو .عكر اذإ ريكي : لاقف قالصلا يف ريبكتلا نع كلام نب سنأ
 ؟اذه ظفحت نمع :مِيَطُح لاقف . نيتعكرلا نم ماق اذإو « دوجسلا نم هسأر عفر

 .امهنع هللا يضر رمعو ركب ينأو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع :لاقف

 . نانعو : لاق ؟ ناهعو : مّيطح هل لاقف « تكس مث

 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 قسحلا ىلإ لصي ىتح ملاع دعب املاع لأسي يتفتسملا

 : ( ۱۸۲ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب بهو انث نانس نب ديعس نانس وبأ انث نايفس انث ديعس نب ىبحي انث

 هنإ « رذنملا ابأ اي : تلقف « بعك نب يأ تيقل : لاق يمليدلا نبا نع دلاخ

 . يبلق نم بهذي هلعل ءيشب ينثدحف « ردقلا اذه نم ءيش يسفن يف عقو دق

 مه ملاظ ريغ وهو مهبذعل ‹« هضرأ لهأو هتاوامس لهأ بذع هللا نأ ول » : لاق

 ابهذ دحأ ليج تقفنأ ولو « مهامعأ نم اريخ مهل هتمحر تناك « مهمحر ولو

 نكي مل كباصأ ام نأ ملعتو « ردقلاب نموت ىتح كنم هللا هلبق ام « هللا ليبس يف

 .«رانلا تلخدل كلذ ريغ ىلع تم ولو ؛كبيصيل نكي مل كأطخأ امو ,كفطخيل

 «كلذ لثم يل لاقف دوعسم نبا تيتأو « كلذ لثم يل لاقف ةفيذح تيتأف :لاق

 .كلذ لثم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ينثدحف تباث نب ديز تينأو
 ةفحت يف اک « زوريف نب هللا دبع : وه يمليدلا نباو . نسح ثيدح اذه

 . تباث نب ديز ةمجرت يف فارشألا

 .( ۲۹ ص ١ ج ) هجام نباو ( 457 ص ۲ ج) دواد وبا هجرخأ ثيدحلاو

 : ( ۱۸۵ ص ه +> ) اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 دلاخ نب بهو نع ثدحي نانس ابأ تعمس : لاق ناميلس نب قاحسإ انث

 نب ديز تيتأف «ردقلا نم ءيش يسفن يف عقو : لاق يمليدلا نبا نع يصمحلا

 :لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاقف .هتلأسف تباث
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 مهمجر ولو « مهل ملاظ ريغ مهبذعل ء هضرأ لهأو هتاوامس لهأ بذع هللا نأ ول »
 دحأ لبج لثم وأ « دحأ لبج كل ناک ولو « مهلامعأ نم اريخ ھه هتمحر تناك

 كباصأ ام نأ ملعتو «ردتااب نمؤت ىتح كنم هللا هلبق ام هللا ليبس يف هتقفنأ ابهذ

 ريغ ىلع تم نإ كنأو « كبيصيل نكي مل كأطخأ ام نأو . كئطخيل نكي مل
 . « راتلا تلخد اذه

 هغلي هريغ رمأ ملعلا ملعت نع ايحتسا نم

 :(9* ص ١ + ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 انثدح : الاق يرصبلا براوشلا يأ نب كلملا دبع نب دمحمو ةبيتق انثدح

 اوبيطتسي نأ نكجاوزأ نرم : تلاق ةشئاع نع ةذاعم نع ةداتق نع ةناوع وبأ
 .هلعفي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نإف «مهديحتسأ ينإف ؟ءاملاب

 . حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 ( ١71 ص 5 + ) دمحأ مامإلاو ( 47 ص ١ + ) اسلا هجرخأ ثيدحلا

 : هللا همحر لاقف

 . هب ةداتق نع مامه انث : الاق زببو ديعس انث : لاق رفعج نب دمحم انث

 .هب «ةبورع يلأ نب ديعس ثيدح نم (١؟ ص ۸ +) ىلعي وبأ هجرخأو

 ملعي نكي مل اذإ ملعأ "هلوسرو هللا لوئسملا لوق

 : ( 8١391 هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 نع دايز نب لْيَمُك نع قاحسإ يأ نع رمعم انربخأ قازرلا دبع انثدح

 )١( تام دق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأل ؛ ملعأ هللا : لوقن نآلا نحنو «
 ملعأ هللاو « هدعي هتمأ تثدحأ ام يردي ال وه .
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 يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم يشمأ تنك : لاق ةريره يأ

 : لاق نم الإ نورثكملا كله <« ةريره ابأ اي ١ : لاقف « ةنيدملا لهأ ضعبل لخن

 هيدي نيبو هراسي نعو هني نع هفكب اثح « تارم ثالث « اذكهو اذكهو اذكه

 نم زنك ىلع كلدأ الأ « ةريره ابأ ايو : لاقف « ةعاس ىشم مث « مه ام ليلقو»

 «هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لق ٠ :لاق . هللا لوسر اي ىلب : تلقف « ؟ ةنجلا زونك

 يردت له « ةريره ابأ اي و : لاقف « ةعاس ىشم مث ٠ هيلإ الإ هللا نم ًاجلم الو

 . ملعأ هلوسرو هللا : تلق « ؟ سانلا ىلع هللا قح امو < هللا ىلع سانلا قح ام

 اولعف اذإف « ائيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ « سانلا ىلع هللا قح نإف و : لاق

 « ميبذعي الأ هيلع قحف « كلذ

 رامع انث مدآ نب ىبحي انث :( 010 ص ۲ + ر هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

  هلثم هب « دايز نب ليَمُك نع قاحسإ يأ نع قرر نبا

 دقو « دايز نب ليك الإ حيحصلا لاجر هلاجر ء حيحص ثيدح اذه

 باحصأ نم ةقث وهو « يضفار : رامع نبا لاقو . دعس نباو نيعم نبا هقثو

 .بيذهتلا بيذبت نم ارصتخم ها . ءافعضلا تاقثلا يف نابح نبا هركذو . يلع

 : o) ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 لْيَمُك تعم :لاق سباع نب نمحرلا دبع نع ةبعش انأ دواد نب ناميلس انث

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره ينأ نع ثدحي دايز نبا

 ةوق الو لوح ال ٠ : لاق . ىلب : تلق « ؟ ةنجلا زونك نم زنك ىلع كلدأ الأ و

 . ؛ ملستساو يدبع ملسأ : لجو زع هللا لوقي ١ لاق هبسحأ : لاق « هللاب الإ

 : ( 550 ص ) ةليللاو مويلا يف يئاسنلا لاقو

Eا اول د  

 ةريره يه نع يعخنلا دايز نب ليمك نع قاحسإ ينا نع ليئارسإ نع ىموم نبا

 «ةريره ابأ اي و : :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم يشمأ انأ اني :لاق

 .« هيلإ الإ هللا نم ًاجلم الو «هللاب الإ ةوق الو لوح ال ؟ةنجلا زونك نم زنك ىلع كلدأ الأ



 باوجلا ةصالخ ىلإ يتفملا دمعي اعساو لاؤسلا ناك اذإ

 ١54(: ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 تعم“ : لاق ؟"'ءالعلا نب هللا دبع انث : لاق يقشمدلا ىبحي نب ديز انث

 اجب ينريخأ « هللا لوسر اي : تلق : لاق ينشخلا تعمس : لاق مكْشِم نب ملسم

 بوصو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا عصف : لاق . ىلع مرحيو يل لحي

 سفنلا هيلإ تنكس ام ربلا و : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ءرظنلا يف

 « بلقلا هيلإ نئمطي ملو « سفنلا هيلإ نكست مل ام مثإلاو ء بلقلا هيلإ نأمطاو

 ١. عابسلا نم بان اذ الو « يلهألا رامحلا برقت ال » :لاقو « نوتفملا كاتفأ نإو

 . حيحص ثيدح اذه

 سيردإ يأ ثيدح نم حيحصلا يف عابسلا نم بان يذ لك نع يبنلاو

 نم حيحصلا يف ةيلهألا رمحلا موحل نع يبنلا اذكو . ةبلعث يلأ نع ينالوخلا

 . فارشألا ةفحت يف اي هب ةبلع يأ نع ينالوخلا سيردإ يلأ ثيدح

 لاؤسلا نع ةباجإلا ريخأت

 : ( ۱۳۳۰ ص ۲ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع ةملس نب دامح انث ملسم نب ديلولا انث يلمرلا ديعس نب دشار انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرل ضرع : لاق ةمامأ يبأ نع بلاغ يأ

 تكسف ؟ لضفأ داهجلا يأ < هللا لوسر اي : لاقف « ىلوألا ةرمجلا دنع لجر

 عضو «ةبقعلا ةرمج ىمر املف « هنع تكسف «هلأس ةيناثلا ةرمجلا ىأر اًملف هع 1

 :لاق . هللا لوسر اي انأ : لاق « ؟ لئاسلا نيأ » : لاق « بكريل زّرملا يف هلجر

 . ( رئاج ناطلس دنع قح ةملك و

 )١( ريز نب ءالعلا نب هللا دبع وهو « هانتبنأ ام باوصلاو < ءالعلا دبع : لصألا يف .
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 نب نسحلا نب دمحم انث : ( ۱١۲ص ه + ) دمحأ مامإلا هجرخأ دقو :
SSبلاغ يأ نع «دايز نبا  

 لعفلاب ملعتلاو لاؤسلا تقو نع باوجلا ريخأت

 :(؟هه صا + ) هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق

 نع - باهش نبا ينعي - ةمادق انثدح : لاق حضاو نب فسوي انربخأ

 هللا لص يبنلا لأ ليربج نأ « هللا دبع نب رباج نع حابر يأ نب ءاطع نع درب
 هللا ىلص هللا لوسرو « ليربج مدقتف «ةالصلا تيقاوم هملعي ملسو هلا ىلعو هيلع
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ سانلاو « هفلخ ملسو هلا ىلعو هيلع
 « هصخش لثم لظلا ناك نيح هاتأو « سمشلا تلاز نيح رهظلا ىلصف « ملسو

 لج لبو هلا ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسرو «ليربج مدقتف «عنص اک عنصف
 هانأ مث ءرصعلا ىلصف « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر فلخ سانلاو

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو « ليربج مدقتف « سمشلا تبجو نيح
 «برغملا ىلصق « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ سانلاو « هفلخ
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو « ليربج مدقتف « قفشلا باغ نيح هانأ مث

 لصف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ سانلاو « هفلخ ملسو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرو « ليربج مدقتف « رجفلا قشنا نيح هاتأ مث « ءاشعلا

 لسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ سانلاو «هفلخ ملسو هلا ىلعو
 لثم عنصف « هصخش لثم لجرلا لظ ناك نيح يناثلا مويلا هاتأ مث « ةادغلا ىلصف

 « هيصخش لثم لجرلا لظ ناك نيح هانأ مث « رهظلا لصف ٠ سمألاب عنص ام
 عنصف « سمشلا تبجو نيح هانأ مث ء رصعلا ىلصف « سمألاب عنص اک عنصف
 عنصف « هاتأف « انمق مث انمي مث انمق مث انمنف « برغملا لصف « سمألاب عنص اک

 )١( بيذهتلا بيذبت يف  هانتبثأ ام باوصلاو « سنأ نبا : لصألا يف .
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 مرجنلاو حبصأو « رجفلا دتما نيح هاتأ مث « ءاشعلا لصف « سمألاب عتص ج

 تام باو دل من لش اا عنج کھ ا ا

 . © تقو نينالصلا

 . نانس نبا : وه دربو . نسح ثيدح اذه

 ناسيك نب بهو ثيدح نم ( ٤1۸ ص ١ + ) يذمرتلا هاور ثيدحلا

 ٠ بیرغ نسح ثيدح اذه : لاق مث . هب « رباج نع

 نع رباج ثيدح تيقاوملا يف ءيش حصأ : يراخبلا ينعي « دمحم لاقو

 . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبا

 ورمعو حابر يآ نب ءاطع هاور دق تيقاوملا يف رباج ثيدحو : لاق

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع ريزلا وبأو رانيد نبا

لسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رباج نع ناسيك نب بهو ثيدح وحن
 .م

 نع ناسيك نب بهو ثيدح نم ( 718 ص ١ + ) يقاسنلا هاورو

 . حيحص هدئسو . هب « رباج

 مدا نب ىبحي انث : لاقف ( ۴۲١ ص + + ر هللا همحر دمحأ مامإلا اورو

 .هركذف .رباج نع ناسيك نب بهو ينثدح :لاق يلع نب نيسح نع كرابملا نيا انث

 . نيخيشلا طرش ىلع دمحأ مامإلا دنسب وهو

 : ( ۲٤۹۹ ص ١ + ) هللا همحر ناسا مامإلا لاق

 ورمع نب دمحم نع ىسوم نب لضفلا انأبنأ :لاق ثيرح نب نيسحلا انربخأ

 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : :لاق ةريره يأ نع ةملس يأ نع 1

 لصو «رجفلا علط نيح حبصلا لصف « مكنيد مكملعي [ءاج ليربج اذه ٠
 برغملا ىلص مث ءهلثم لظلا ىأر نيح رصعلا ىلص مث ءسمشلا تغاز نيح رهظلا

 ءليللا قفش بهذ نيح ءاشعلا ىلص مث «ماصلا رطف لحو سمشلا تبرغ نيح

ك نيح رهظلا هب ىلص مث « اليلق رفسأ نيح حبصلا هب ىلصف ءدغلا ءاج مث
 نا

 ءدحاو تقوب برغملا ىلص مث « هيلثم لظلا ناك نيح رصعلا ىلص مث «هلثم لظلا
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 نم ةعاس بهذ نيح ءاشعلا ىلص مث « مئاسلا رطف لحو سمشلا تبرغ نيح

 . مويلا كتالصو سمأ كتالص نيب ام ةالصلا : لاق مث « ليللا

 . نسح ثيدح اذه

 اضيأ يلمعلا ميلعتلا

 : (۲۸ ص ١ ج ) هللا همحر دواد وبا مامالا لاق
 ريخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع ةناوع وبأ انثدح : لاق ددسم انثدح

 ىلص دقو ررهطلاب عنصي ام : انلقف « روهطب اعدف ؟ ىلص دقو يلع اناتأ : لاق

 « هنيمي ىلع ءانإلا نم غرفأف « تط ءام هيف ءانإب ينأف . انملعيل الإ ديري ام

 يذلا فكلا نم رانو ضمضمف « اثالث رانتساو ضمضمت مث « اثالث هيدي لسغف

 لامشلا هدي لسغو « ائالث ىنهلا هدي لسغ مث اثالث ههجو لسغ مث « هيف ذخأي
 ىنملا هلجر لسغ مث « ةدحاو ةرم هسأرب حسمف « ءانإلا يف هدي لعج مث « اثالث

 هللا لص هللا لوسر ءوضو ملعي نأ هرس نم :لاق مث ءاثالث لامشلا هلجرو ءاثالث

 . اذه وهف « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 «ريخ دبعو ةمقلع نب دلاخ الإ «حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذہت يف اک نيعم نبا امهقثو دقو

 :لاقو ؛هلوطب ثيدحلا لاق مث هضعب ( ١55 ص ١ + ) يذمرتلا هجرخأو

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . ( 1۸ ص ١ + ) يلاسنلا هجرخأو
 : ( ۱۹۰ ص ۱ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةدئاز نع يفعجلا يلع نب نيسح انثدح :لاق يناَوُلُحلا يلع نب نسحلا انثدح
 لحد مث « ةادغلا يلع ىلص : لاق ريخ دبع نع ينادمهلا ةمقلع نب دلاخ انثدح : لاق

 هديب ءانإلا ذحأف : لاق . تْمسَطو ءام هيف ءانإب مالغلا هاتأف « ءامب اعدف « ةبْخحّرلا



 هءانإلا يف ىنعلا هدي لخدأ مث ءاثالث هيفك لسغو «ىرسيلا هدب ىلع غرفأف «یس

E00 ا  

 . هرحنب ثيدحلا قاس مث . هرخّومو همّدقم هسأر

 ءريخ دبعو ةمقلع نب دلاخ الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . نيعم نبا امهقثو هنأ مدقت دقو

 .هللا يبن ءوضو اذه :هرخآ يفو ( 1۷ ص ١ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 :( 34 ص ١ + ) هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق

 :حيرج نبا لاق : :لاق جاجح انأبنأ : لاق يسا نسحلا نب ميهارب بإ انربخأ

أ يلع يبأ ينربخأ :لاق هربخأ يلع نب دمحم نأ ةبيش ينئدح
 يلع نب نيسحلا ن

 00 ثالث هيفك لسفف ًادبف ههل هتبرقف «ءوضوب يلع ينأ يناعد :لاق

 الث ههجو لسغ مث « ائالث رانتساو ء اثالث ضمضم مث , هئرضو يف امهلخدي
 تس ل

 «كلذك ىرسيلا مث ءاثالث نيبعكلا ىلإ ىنهلا هلجر لسغ مث «ةدحاو ةحسم هسأرب

 نم برشف « هئوضو لضف هيف يذلا ءانإلا هتلوانف . ينلوان : لاقف ءامئاق ماق مث

 كابأ تيأر ينإف ؛ بجعت ال : لاق « يفنار املف « تيجعف « امئاق هئوضو لضف

 هئوضول لوقي . تعنص ينتيأر ام لثم عنصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يبنا

 . امئاق هئوضو لضف برشو «اذه
 .بيذبتلا بيذبت يف اک ءىراقلا حاّصِت نبا :وه ةبيشو .حيحص ثيدح اذه

 لوقلا نم غلبأ لعفلاب ميلعتلا

 :(1847 ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 لاق :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع رشب يها نع مشه انثدح
 . « ةنياعملاك ربخلا سيل » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



 : 5441079 هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 نع ريج نب ديعس نع رشب يا نع مشه انئدح نامعنلا نب چرس انثدح
 ريخلا سيلو : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا
 «حاولألا قلي ملف «لجعلا يف هموق عنص اجب ىموم ريخأ لجو زع هللا نإ ةنياعم اك

 . ۲ ترسكناف حاولألا ىقلأ اوعنص ام نياع املف

 . نيخيشلا طرش لع « حيحص ثيدح اذه

 1١١١( ص ١ ج ) راتسألا فشك يف ام هللا همحر رازبلا هجرخأ ثيدحلا
 . هب « رشب يلأ نع ةناوع وبأ انث دواد وبأ انث ناس نب دمحأ انثدح :لاقف

 سفنلا اهيلإ نئمطت ال يتلا يتفملا ىوتف يف فقوتي

 ١94(: ص ٤ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 تعمس : لاق "'”ءالعلا نب هللا دبع انث : لاق يقشمدلا ىيحي نب ديز انث

 اه ينربخأ « هللا لوسر اي : تلق : لاق ينشخلا تعمس : لاق مكْشِم نب ملسم

 بوُضو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبتلا دعصف : لاق . يلع مرحبو يل لحي
 هيلإ تنكس ام ربلا » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف « رظنلا يف

 هيلإ نكمطي ملو سفنلا هيلإ نكست مل ام مثإلاو , بلقلا هيلإ نأمطاو ””سفنلا
 .« عابسلا نم بات اذ الو «يلهألا رامحلا برقت ال  :لاقو .« نوتفملا كاتفأ نإو «بلقلا

 . حيحص ثيدح اذه

 سيردإ يلأ ثيدح نم حيحصلا يف عابسلا نم بان يذ لك نع يبنلاو
 نم حيحصلا يف < « ةيلهألا رمحلا موحل نع يبنلا اذكو . ةبلعث يأ نع ينالوخلا

 . فارشألا ةفحت يف اک هب « ةبلعت يأ نع ينالوخلا سيردإ يلأ ثيدح

 . ربز نب ءالعلا نب هللا دبع وهو < هانتبنأ ام باوصلاو « ءالعلادبع : لصألا يف (1)
 . ةنسلاو باتكلل ةمكحملا , ريخلل ةبحملا , ةحلاصلا سفنلا : انه دارملا (؟)
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 ةباجإلا بيجا رركف لاؤسلا ررك نم

 :( 58١ ص ٤ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 بيبح يأ نب ديزي انث - رفعج نيا ينعي - ديمحلا دبع انث دلخم نب كاحضلا انث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاس هنأ يمليدلا انث : لاق ينزيلا هللا دبع نب دثرم انث

 نم انل عنصي بارشب نيعتسنل انإو « ةدراب ضرأب انإ : لاق « ملسو هلآ ىلعو
 : لاق ٠ ؟ ركسيأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف . حمقلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف « ةيناثلا هيلع داعاف ١ هوبرشت الف » : لاق .معن

 داعأف : لاق ۲ هوبرشت الف » : لاق . معن : لاق « ؟ ركسيأ ٠ : ملسو هلآ ىلعو

 « ؟ ركسيأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف « ةثلاثلا هيلع

 نف » : لاق . هنع نوربصي ال مهنإف : لاق « هوبرشت الف » : لاق . معن : لاق

 . ٩ مهلتقاف هنع اوربصي مل

 دثرم نع بيبح يأ نب ديزي نع قاحسإ نب دمحم انث ديبع نب دمحم انث
 هيلع هللا لص هللا لوسر تلأس : لاق يِرّيمِجلا مَلْيَد نع ينزيلا هللا دبع نبا

 ءاديدش المع اهب جلاعن «ةدراب ضرأب انإ هللا لوسر اي :تلقف ءملسو هلآ ىلعو

 :لاق .اندالب درب ىلعو انلامعأ ىلع هب ىوقتن « حمقلا اذه نم ابارش ذختن انإو

 هيدي نيب نم تعج مث : لاق « هوبنتجاف ٠ : لاق .معن ؛ تلق « ؟ ركسي لهو

 « هوبنتجاف » : لاق . معن : تلق ٠ ؟ ركسي له » : لاقف ء كلذ لثم هل تلق

 . « مهرلتقاف هوكرتي مل نإف » : لاق . هيكرات ريغ سانلا نإ : تلق

 بيبح يأ نب ديزي ينثدح : لاق رفعج نب ديمحلا دبع انث يفنحلا ركب وبأ انث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس هنأ مهربخأ اَمَلْيَد نأ ينزيلا هللا دبع نب دئرم نع

 ابارش برشن انإو « ةدراب ضراب انإ « هللا لوسر اي : لاقف « ملسو هلا ىلعو
 « ؟ ركسي له ١ :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف «هب ىرقتن

 . معن : لاق ٠ ؟ ركسي لهو : لاق « ةلأسملا هيلع داعأ مث : لاق . معن : لاق
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 .« هرلتقاف هنع ربصي مل نمف ٠ : لاق .اوريصي نل مهتإف :لاق « هوبرقت الف » : لاق

 . حيحص ثيدح اذه

 هب ءاج نمم قحلا لوبق

 :(77 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يعبر نع ريمع نب كلملا دبع نع ةملس نب دامح انث : الاق نافعو زهب انث

 مئانلا ىري اميف ىأر هنأ « اهمأل ةشئاع يحأ « ةَربْخَسس نب لْيَقُط نع شارج نبا
 مكنإ : لاق . دوهملا نحن : اولاق ؟ متنأ نم : لاقف « دوبيلا نم طهرب رم هنأك
 « موقلا متنأو : دولا تلاقف . هللا نبا اًرْيَزُع نأ نومعزت مكنأ الول « موقلا متنأ
 :لاقف .ىراصنلا نم طهرب رم مث . دمحم ءاشو هللا ءاش ام : نولوقت مكنأ الول
 : نولوقت مكنأ الول « موقلا متنأ مكنإ : لاقف « ىراصنلا نحن : اولاق ؟ متنأ نم
 ءاشو هللا ءاش ام : نولوقت مكنأ الول « موقلا عنأ مكنإو :اولاق .هللا نبا حيسملا
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىنأ مث « ربخأ نم اهب ربخأ « حبصأ املف . دمحم

 املف .معن : لاق : نافع لاق « ؟ ادحأ اهب تربخأ له » : لاقف «هريخأف ملسو

 ربخأف « ايؤر ىأر اليفط نإ » : لاق مث « هيلع ینو هللا دمحف مهبطخ « اولص

 ماهنأ نأ مكنم ءايحلا ينعنمي ناك ؛ةملك نولوقت عنك مكنإو «مكنم ربخأ نم اهب

 . ٠ دمحم ءاشو هللا ءاش ام اولوقت ال ١ : لاق « اہنع

 . حيحص ثيدح اذه

 ليلدلا رضحتسي مل اذإ ةباجإلا نع ملاعلا توكس

 : ٠١۸( ص ه + ) هللا ههر دواد وبأ لاق

 انربخأ بيسملا نب ءالعلا انربخأ دايز نب دحاولا دبع انربخأ ددسم انثدح

 : نولوقي سان ناكو « هجولا اذه يف يركأ الجر تنك : لاق يميتلا ةمامأ وبأ
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 يركأ لجر ينإ « نمحرلا دبع ابأ اي :تلقف ءرمع نبا تيقلف ؟جح كل سيل هنإ
 سيلأ : رمع نبا لاقف ؟ جح كل سيل هنإ : نولوقي اسان نإو « هجولا اذه يف

 : لاق ؟ رامجلا يمرتو « تافرع نم ضيفتو « تيبلاب فوطنو « يبلتو مرحت
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لإ لجر ءاج ؛ اججَح كل نإف : لاق . ىلب : تلق
 هيلع هللا لص هللا لوسر هنع تكسف « هنع ينتلأس ام لثم نع هلأسف « ملسو
 نأ حانج مكيلع سيل 8 : ةيآلا هذه تلزن ىتح هبجي ملف « ملسو هلا ىلعو

 ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر هيلإ لسرأف € مكبر نم الضف اوغتبت
 . «جح كل ١ : لاقو ةيآلا هذه هيلع أرقو

 دقو « يميتلا ةمامأ ابأ الإ ء حيحصلا لاجر هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 . بيذهنلا بيذبت يف اک « نيعم نبا هقثو

 ةولخ نودب ةنتفلا تنمأ اذإ اهملعي نأ لجرلا ةأرملا بلط

 : ( ه5 ص ۲ + ) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 ةمركع انربخأ كرابملا نب هللا دبع انربخأ ىموم نب دمحم نب دمحأ انثدح
 ؛ كلام نب سنأ نع ةحلط يأ نب هللا دبع نب قاحسإ ينثدح : لاق رامع نبأ

 تاملك ينملع : تلاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلع تدغ ميس مأ نأ

 هيِدّمْحاو « ارشع هللا يحبسو « ارشع هللا يربك » : لاقف . يتالص يف نملوقأ

 .2 معن معن : لوقي تئش ام يلس مث ءارشع

 . بيرغ نسح ثيدح سنأ ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . حيحصلا لاجر هلاجرو « نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 داشمح نب يلع انثدح :هللا همحر لاقف ( ۲٠١ ص ١ + ) مكاجلا هجرخأ دقو

 . هب « كرابملا نبا انث يزورملا لتاقم نب دمحم انثدح ةبيتق نب ليعامسإ انث لدعلا
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 تسعتملا لئاسلا ىلع باوجلا

 : ( هاله ص ۸ + ) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 نع دنه يآ نب دواد نع ةدئاز يبا نب ايركز نب ىبحي انربخأ ةبيتق انثدح

نع لسن انيش انوطعأ : دوبل شيرق تلاق : لاق سابع نبا نع ةمركع
 اذه ه

 : ىلاعت هللا لزنأف « حورلا نع هولأسف . حورلا نع هولس : اولاقف . لجرلا

 © اليلق الإ ملعلا نم ميتوأ امو يبر رمأ نم حورلا لق حورلا نع كنولأسيو )

 .اريبك اريخ يتوأ دقف «ةاروتلا يتوأ نمو «ةاروتلا انيتوأ ءاريبك املع انيتوأ : اولاق

 .ةيآلا رخآ ىلإ يرحبلا دفنل يير تاملكل اًدادم رحبلا ناك ول لقإ» :تلزنأف

  هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 هجرخأ دقو . يراخبلا طرش ىلع < ‹ حيحص وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 هج رخأو .هب (ديعس نب ةبيتق انث : هللا همحر لاقف ( ۲٠۵ ص ١ + ) دمحأ مامإلا

 .(780 ص 4 + ) ىلعي وبأ

 ركب وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( ٥۳۱ ص ۲ + ) احلا هجرخأو

 .هب « ةدئاز يأ نبا انأبنأ ىبحي نب ىبحي انث ةببتق نب ليعامس] انأبنأ قاحسإ نبا

 . هاجرخي ملو « داتسإلا حيحص ثيدح اذه : لاق مث

 لاهجلا هيلع ركنأ نإو ملعي امب لمعي ملاعلا

 : ( 75 ص ه + هللا همحر يئاستلا مامإلا لاق

 ضايع نع نالجع نبا انثدح :لاق ىبحي انثدح :لاق يلع نب ورمع انربخأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرو « ةعمجلا موي دجسملا لخد الجر نأ « ديعس يبأ نع

 يبنلاو « ةيناثلا ةعمجلا ءاج مث . ٠ نيتعكر لص و : لاقف « بطخي ملسو هلآ ىلعو

 ةعمجلا ءاج مث .« نيتعكر لص » : لاقف ءبطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
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 « نيبو هاطعأف ءارقدصتف ٠ ارقدصت ٠ : لاق مث « نيتعكر لص ه : لاقف .ةثلاثلا

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « هيبوث دحأ حرطف « ارقدصت ٠ : لاق مث

 ("ااونطفت نأ توجرف ذب ةئيبب دجسملا لخد هنإ ؟ اذه ىلإ اورت ملأ ٠ :ملسو هلآ
 « نيبوث هتيطعاف « مقدصتف . ارقدصت : تلقف « اولعفت ملف « هيلع ارقدصتتف هل

 . هرهتناو © كبوث ذخ « هيبوث دحأ حرطق . ارقدصت : تلق مث

 . نسح ثيدح اذه

 دمحم انثدح : هللا همحر لاقف ( ٠١ ص 7 + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 ثيدح :لاقو . هب « نالجع نب دمحم نع ةنبيع نب نايفس انربخأ رمع يلأ نبا

 نع ديعس نب ىيحي انث : لاقف ( ۲١ ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « ديعس يلأ نع ضايع انث نالجع نبا

 : لاقف ( ۲۲٦ ص ۲ + ) يديمحلا هجرخأو

 نب هللا دبع نب ضايع انث : لاق نالجع نب دمحم انث : لاق نايفس انث

 بطخي مكحلا نب ناورمو ءءاج يردخلا ديعس ابأ تيأر :لاق حرس يلأ نب دعس

 سلجي نأ ىلأف « هوسلجيل سارحألا هيلإ ءاجف « نيتعكرلا يلصي ماقف « ةعمجلا موي

 ءالؤه داك « ديعس ابأ اي : انلقف هانيتأ « ةالصلا ىضق املف « نيتعكرلا لص ىتح

 نم هتيأر ءيش دعب ؛ ءيشل امهعدأل تنك ام : ديعس وبا لاقف . كب اولعفي نأ

 . ثيدحلا ركذف . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ةمشيخ وبأ انثدح : لاقف ( ۲۷۹ ص ۲ + ) هللا همحر ىلعي وبأ هجرخأو
 . هركذف . ضايع انربخأ نالجع نبا نع ىيحي انثدح

 : ١۱۳۲( ص ۲ + ) هللا همحر يمرادلا دمحم وبأ مامإلا لاق

 ناك : لاق نسحلا نع سنوي نع عبرز نب ديزي انث يدع نب ايركز انربخأ

 هبشب ثبشتي دلقملا نكلو . دجسملا ةيحت بوجو ىلع ةلادلا ثيداحألل افراص سيل اذه )١(
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 مث ؛ ىذأ نم اهب ' 'طامأف ء اهذخأف هتمقل تطقسف « ىّدغتي راسي نب لقعم

 ءالؤه لوقي ام ىرت ام : هل اولاقف « هب نوزماغتي ٌنيقاَهَّدلا كئلوأ لعجف « اهلكأ

 هذه عنصي ام ىلإو « ماعطلا نم هيدي نيب ام ىلإ اورظنا : نولوقي ؟ مجاعألا

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعم ام عدأل نكأ مل نإ : لاقف . ةمقللا

«ةمقل اندحأ نم تطقس اذإ رمؤن انك انإ « مجاعألا ءالؤه ” وب ملسو هلآ
 

 . اهلكأي نأو « ىذألا نم اهب ام طيمي نأ

الف «لقعم نع نسحلل «هحيحص يف يراخبلا ىور دقو
 .هافن نمل تافتلا 

 هنقو ىلع ةظفاحلا ىلع ملعلا بلاط ثح

 : ( 857 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يلأ نع هيبأ نع ليهس انث ريهز انث انث مشاه انثدح

 نوكنق « نامزلا براقتي ىتح ةعاسلا موقت ال » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 مويلا نوكيو « مويلاك ةعمجلا نوكتو « ةعمجلاك رهشلا نوكيو « رهشلاك ةنسلا

 . ليهس معز ةصوُخلا . ه ةَفَعسلا قارتحاك ةعاسلا نوكتو « ةعاسلاك

 . ةيواعم نبا : وه ريهزو . نسح ثيدح اذه

 يلمتسملا وهو ثدحملا نع غلبملا

 :( 4518 ص ه ج) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نمحرلا دبع نع ءاطع نب ريكب ينثدح نايفس انأبنأ ريثك نب دمحم انثدح

 « ةفرعب وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تيتأ : لاق ليلا رَمْعَي نبا

 )١( ص ۲ + ) هجام نبا يف  : ) 1١4١ىذأ نم اهيف ناك ام طامأف .
 ) )۲مجاعألا هذه : هجام نبا يفو : لوقل : هلعل .
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 هيلع هللا لص هللا لوسر یدانف الجر اورمآف ءادجت لهأ نم رفن وأ ء سان ءاجف
 « ةفرع موي جحلا « جحلا ١ : ىدانف الجر رماف ؟ جحلا فيك : ملسو هلا ىلعو

 لجعت نمف «ةالث ىم مايأ , هجح متف عْمَج ةليل نم حبصلا ةالص لبق ءاج نم
 «هفلخ الجر فدرأ مث : لاق . « هيلع مثإ الف رخأت نمو «هيلع مثإ الف نيموي يف

 . كلذب يداني لعجف
 .نيترم « جحلا «جحلا » :لاقف ,نايفس نع ناَرْهِم هاور كلذكو :دواد وبأ لاق
 . ةرم ١ جحلا ١ : لاق نايفس نع ناطقلا ديعس نب ىسحي هاورو

 وهو « ءاطع نب ريكب الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 .(١؟4 ص) تامازلإلا يف اك هاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ دقو .ةقث

 8١5( ص مل جاو ( 1۳۳ ص ۳ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 . يروثلا هاور ثيدح دوجأ اذهو . ةنييع نب نايفس لاق : رمع نبا لاق : لاقو
 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . ( ۲٠١ صو ۲٣۹ ص ه + ) يقاسنلا هجرخأو
 ىرأ ام : ىبحي نب دمحم لاق : لاقو ( ”٠٠١7 ص ۲ + ) ةجام نباو

 . هنم فرشأ ائيدح يروثلل

 .(899 ص ۲ + ) يديمحلا هجرخأو

 بسكلا كردي ال ملعلا بلاط

 : ركاش دمحأ قيقحتب ( ٠١٠ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ' هللا دبع عمس هنأ ورمع نب ركب ينربخأ ةويح انثدح نمحرلا دبع وبأ انثدح

 لوقي باطخلا نب رمع عمس : لوقي يناَشْيَجلا ميت ابأ عم هنإ لوقي ةريبُه نبا
 هللا ىلع نولكوتت مكنأ ول ٠ :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا يبن عم“ هنإ

 . « اًناطب حورتو اًاَمحي ودغت ؛ ريطلا قزري اك مكقزرل , هلكوت قح



 ءيرصملا يرفاعملا ورمع نب ركب نأل ؛فعض هيف دنسلا اذهب ثيدحلا اذه

 مامإلا لاق . ملسمو يراخبلا هل ىور نإو « هقعض ىلع لدي ملعلا لهأ مالك

 ةفالخ يف يفوت : سنوي نبا لاقو . خيش : متاح وبأ لاقو . هنع ىوري : دمحأ

 لاقو . هتلادع ملعن ال : ناطقلا نبا لاقو . لضفو ةدابع هل تتاكو « رفعج يأ

 بيذهت نم ارصتخم ها . هرمأ يف رظني : لاقف « هنع ينطقرادلا تلأس : احلا

 يبلحلا ةعبط ( 57 ص ١ ج ر هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دق نكلو «بيذبتلا

 . هب « ةريبه نب هللا دبع نع ةعي نبا انأبنأ جاجح انث : لاقف

 ةلمرح انثدح : ( ١194 ص ۲ + ) هجام نب هللا دبع وبا مامإلا لاق

 . ةريبه نبا نع ةعيه نبا ينريخأ بهو نب هللا دبع انث ىبحي نبا

 ةلدابعلا دحأ وهو بهو نبا هنع ىور نإو ةعيه نباو «هريغل نسح ثيدحلاف

 . ملعأ هللاو « هئيدح حيحصت ىرأ ال. ينإف

 ةيرورضلا رومألا نم هيلإ جاحي امب ماعلا مايق

 ١5١(: ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه انث يدهم انث : لاق نافع انث

لاق ؟هتيب يف لمعي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر ناک ام :تلكس
 : ت

 اذه . مهتريب يف لاجرلا لمعي ام لمعيو « هلعن ٌفِصْخَيو « هبوث طيب ناك
 . نوميم نبا : وه يدهمو . ملسم نبا : وه نافعو . حيحص ثيدح

 : ( ٠١۱ ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نب ىبحي نع حلاص نب ةيواعم نع دعس نب ثيللا انث دلاخ نب دامح انث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ام : تلثس : لاق « ةشئاع نع مساقلا نع ديعس

 بلحيو « هبوث يلفي ء رشبلا نم ارشب ناك : تلاق ؟ هتيب يف لمعي ملسو هلآ ىلعو

 . هسفن مدخيو « هتاش



 : هللا همحر لاق ( ۲۲۲ ص ۳ + ) بختملا يف ديم نب دبع هجرخأو

 . هب « يرهزلا نع رمعم انربخأ : لاق قازرلا دبع انربخأ

 نيئطغلا ةببش ماعلا هر

 : ( 4۸۹ ص ١١ جر هللا همحر دواد ربأ لاق

 انأبنأ :لاق نوع نب ورمع انثدحو ( ح ) دلاخ نع ةيقب نب بهو انثدح
 ىنثأو هللا دمح نأ دعب « ركب وبأ لاق : لاق سيق نع ليعامسإ نع ىنعملا مشه

 : اهعضاوم ريغ ىلع اهنوعضتو « ةيآلا هذه نوأرقت مكنإ « سانلا اهيأي : هيلع
 . 4 ميدتها اذإ لض نم رضي ال مكسفنأ مكيلع طظ

 : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا انعم“ انإو : دلاخ نع لاق

 .« باقعب هللا مهّمُعَي نأ كشوأ « هيدي ىلع اوذخأي ملف « ملاظلا اًوأر اذإ سانلا نإ ٠

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم ينإو : مشه نع ورمع لاقو

 « اوريغي نأ ىلع نوردقي مث « يصاعملاب مف لمعي موق نم ام » : لوقي ملسو

 . « باقعب هنم هللا مهمعي نأ كشوي الإ ءاوريغي ال مث

 . ةعامجو « ةماسأ وبأ دلاحح لاق ال هاورو : دواد وبأ لاق

 .( .. هلمعي نمم رثكأ مه «يصاعمل اب مهيف لمعي موق نم ام » :هيف ةبعش لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 : لاقو ( ٤۲۲ ص ۸ + )و ( ۲۸ ص " + ) يذمرتلا هاور ثيدحلا
 , دلاخ يها نب ليعامسإ نع دحاو ريغ هاور دقو . حيحص نسح ثيدح اذه

 « ركب يلأ نع سيق نع ليعامسإ نع مهضعب یورو . اعوفرم ثيدحلا اذه وحن

 . هوعفري حلو « هلوق

 . (۱۲۲۷ ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأو

 هللا همحر ضافتساو ( ۲٤۹ ص ۱ + ) للعلا يف ينطقرادلا ظفاحلا هركذ دقو
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 هبشيو « تاقث ثيدحلا اذه ةاور عيمجو : لاق مث , فقولاو عفرلا قرط عمج يف

 هفقيف نيج ةرمو «هدنسيف ةرم ةياورلا يف طشني ناك مزاح يأ نب سيق نوكي نأ

 . ركب يلأ ىلع
 . ملعأ هللاو . حيحص امهالك فقولاو عفرلا نأ اذه نم ملعف

 ةيبزحلا تاعامجلا ددعتب لوقي نم ىلع درلا

 : ( ۳۸۷ ص ٩ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع نوميم نب مهاربإ انربخأ قازرلا دبع انثدح ىبموم نب .ىسحي انثدح

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع هيبأ نع سواط نبا

 . ٠ ةعامجلا عم هللا دي » : ملسو

 . هجولا اذه نم الإ سابع نبا نع هفرعن ال « بیرغ ثيدح اذه

 ةوطع مهاربإ قيقحتب يتلا ىرخألا خسنلا يفو « يذوحألا ةفحت يف اذك

 سابع نبا ثيدح نم هفرعن ال «بیرغ ثيدح اذه :( 45١ ص ٤ ج ) ضرع

 | . هجولا اذه نم الإ

 ههر « ماحلا هجرخأ دقو . حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . ةدايز هيفو « قازرلا دبع نع نيهجو نم « هللا

 ١١5(: ص ١ ج) هللا همحر عاجلا لاق

 ناميلس نب دمحم انث «ةءارقو ءالمإ «هيقفلا دمحم نب ناسح ديلولا وبأ انثدح

 هللا دبع ينربخأ نوميم نب ميهاربإ ًاينأ قازرلا دبع انث بيبش نب ةملس انث دلاخ نبا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ثدحي سابع نبا عمس هنأ ثدحي هابأ عمس هنأ سواط نبا

 ةلالضلا ىلع ةمألا هذه ٠ : لاق وأ « يتمأ هللا عمجي ال » : لاق ملسو هلآ ىلعو

 . 2 ةعامجلا ىلع هللا ديو « ادبأ
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 : یمنی ناكو - يندعلا نوميم نب ميهاربإ انث قازرلا دبع انث ملا دبع نب

 دقل « هللاو : رفعج يبأل تلق : لاق - نيدرتجملا نيدباعلا نم نانو . نها شيرق

 هللا یلص هللا لوسر لاق :لوقي سابع نبا تعم :لاق هيبأ نع سراط نبا ينثدح

 .« ةعامجلا ىلع هللا ديو ءاديأ ةلالض ىلع يتمأ هللا عمجي ال ٠ :ملسو هلآ لعو هيلع

 ىتثأو قازرلا دبع هلدع دق اذه يندعلا نوميم نب ممهاربإف : احلا لاق

 . ةجح هليدعتو « نما لهأ مامإ قازرلا دبعو « هيلع

 . صيخلتلا يف يبهذلا هركذ اک « نيعم نبا هقثوو

 ةيبزحلا نم ملعلا بلاط ريذحت

 : ( ١۲٤۲ص 1١5 + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ةمامأ يأ نع ورمع نب دمحم نع دلاخ نع ةيقي نب بهو انثدح

 دوبيلا تقرتفا » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ
 نيتنث وأ ء ىدحإ ىلع ىراصنلا تقرفتو « ةقرف نيعبسو نيتنث وأ « ىدحإ ىلع

 . ( ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتو « ةقرف نيعبسو

 . نسح ثيدح اذه

 ةريره يأ ثيدح : لاقو ( ۳۹۷ ص ۷ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 . حيحص نسح ثيدح

 .( ۱۳۲۱ ص ۲ ج ) هجام نبا هجرخأو

 ملعملل مايقلا ةيهارك

 : ( ١74 ص ۳ +) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 سن نع ديمح نع ةرمو « سنأ نع تباث نع ةرم « دامح انث لماك وبأ انث

 ألا لوسر نم اصخش مييلإ بحأ سانلا نم دحأ ناك ام : لاق « كلام نبا
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 نوملعي امل ؛ مهم دحأ هل موقي ال هْوَأَر اذإ اوناك « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص
 . كلذل هتيهارك نم

 نع هيوري ةرات اًدامح نأ هرضي الو « ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 .فارشألا ةفحت يف م هلاخ ديمحو « امہنع راکم وهف «تباث نع ىرخأو دیه

 هبحأ نمل مايقلا ميرحت

 ١47(: ص ١4 ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 زاجم يل نع ديهشلا نب بيبح نع دام“ انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 ءريبزلا نبا سلجو رماع نبا ماقف ءرماع نباو ريبزلا نبا ىلع ةيواعم جرحخ : لاق

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإف ؛ سلجا : رماع نبال ةيواعم لاقف
 .« رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف ءامايق لاجرلا هل ليي نأ بحأ نم » :لوقي ملسو هلا

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . نسح ثيدح اذه : لاقو ( ٠١ ص ۸ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 دمحم انث : لاقف ( 9١ ص 4 ج) هللا همحر دمحأ مامالا هجرخأو

 . هب « ديهشلا نب بيبح نع “ةبعش انثدح رفعج نبا

 . هب ءديهشلا نب بيبح انث ليعامسإ انث : ( ٩۳ ص ) هللا همحر لاقو

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ۳۳۹ ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأو
 .هب ديهشلا نب بيبح انثدح :لاق دامح انثدح :لاق جاجح انثدحو .ةبعش انثدح مدا

 ةماسأ وبأ : هللا همحر لاقف ( ٥۸٦ ص ۸ ج ) ةبيش يأ نبا هجرخأو

 . هب « ديهش نب بيبح نع

 نب بيبح ةمجرت يف لامكلا بيذهت يف ا هانتبثأ ام باوصلاو « ديعس لصألا يف )١(

 . رفعج نب دمحم هنع ةاورلا يف اوركذي مل رماع نب ديعس كانهو « ديهشلا

1۲ 



 ملعتملاو ملاعلا ىلع بجعلا ررض

 :( ۲٤۳ ص ۱۳ ج ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 رامع نب ةمركع نع تباث نب يلع انربخأ نايفس نب حابصلا نب دمحم انثدح

 هللا لص هللا لوسر تعمس :ةريره ربأ لاق :لاق سوَج نب مّضْمَض ينثدح :لاق

 ناكف « نييخاوتم ليئارسإ ينب يف نالجر ناك ۾ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ىلع رخآلا ىري دهتجملا لازي ال ناكف « ةدابعلا يف دهتجم رخآلاو « بنذي امهدحأ

 : لاقف . رصقأ : هل لاقف « بنذ ىلع اموي هدجوف . رصف : لوقيف « بنذلا
 كلخدي ال » وأ « كل هللا رفغي ال هللاو : لاقف ؟ ابيقر يلع تنعبأ « يّبَرو ينل

 : دهتجما اذهل لاقف « نيملاعلا بر دنع اعمتجاف « امهحاورأ ضبقف . ةنجلا هللا

 لخداف بهذا : بئذملل لاقو ؟ ارداق يدي يف ام ىلع تنك وأ ؟ املاع يب تنكأ

 . « راثلا ىلإ هب اوبهذا : رخآلل لاقو . يتمحرب ةنجلا
 .هترخآو هايند تقبوأ ةملكب ملكتل « هديب يسفن يذلاو :ةريره وبأ لاق

 . نسح ثيدح اذه

 ةمركع انث رماع وبأ انث :( ١77 ص ١١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « رامع نبا

 انثدح دمصلا دبع انثدح : ح ط ( 7588 ص ۲ + ) هللا همحر لاقو

 . هب « رامع نب ةمركع

 : ( ۳۳۲ ص + ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ىليل يآ نب نمحرلا دبع نع تباث نع ةملس نب دامح نع عيكو انث
 مايأ هيتفش كرحي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك : لاق بيهص

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف : لاق . كلذ لبق هلعفي نكي مل ءيشب « نينح

 ءالؤع موري نل :لاقف ءهتمأ هتبجعأ مكلبق ناك نميف ناك ايبن نإ ٠ :ملسو هلآ

 اودع مهيلع طلسأ نأ امإ :ثالث ىدحإ نيب مهرّيَح نأ ءهيلإ هللا ىحوأف .ءيش

 وأ لتقلا امأ : اولاقف » : لاق « توملا وأ « عوجلا وأ « مهحيبتسيف مهريغ نم
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق . ٠ توملا نكلو « هب انل ةقاط الف عوجلا

 لوقأ انأف ٠ : لاقف : لاق . « افلأ نوعبس ثالث يف تامف ١ : ملسو هلآ ىلعو

 . « لتاقأ كبو « لوصأ كبو « لواحأ كب مهللا : نآلا

 - ةريغملا نبا ينعي- ناميلس انث :لاق هباتك نم نافع انث :( ۳۳۳ ص ) لاقو

 هللا لوسر ناك : لاق بيهص نع ليل يبأ نب نمحرلا دبع نع تباث انث : لاق

 « هب انثدحي الو , همهفن ال ائيش سمه « ىلص اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 : لئاق لاق ٠ ؟ يل متنطف ٠ :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف :لاق

 :لاقف «هموق نم ادونج يطعأ « ءايبنألا نم ايبن تركذ دق ينإف و : لاق . معن

 - ناميلس كش - هذهب ةبيبش ةملك وأ «؟ ءالؤهل موقي نم ١ وأ «؟ ءالؤه ءفاكي نم
 مهيلع طلسأ نأ امإ : ثالث ىدحإ نيب كموقل رتخا : هيلإ هللا ىحوأف » : لاق

 :اولاقف كلذ يف هموق راشتساف ٠ : لاق « توملا وأ ؛عوجلا وأ «مهريغ نم اودع
 : لاق « هنالص ىلإ ماقف » : لاق . ءانل رِجَف ءكيلإ كلذ لكك « يبن تنأ
 ءالف مهريغ نم ودع امأ :لاق «للصف» :لاق «ةالصلا ىلإ اوعزف اذإ نوعزفي اوناكو»

 تامف « مايأ ةئالث توملا مهيلع طلسف ١ : لاق «« توملا نكلو ؛ الف عوجلا وأ

 «لتاقأ كب « براي مهللا : لوقأ ينأ ء نورت يذلا يسمهف « افلأ نوعبس مهنم

 . « هللاب الإ ةوق الو لوح الو « لواصأ كبو

 هلك مالكلا اذهب ءاوس « ثيدحلا اذهب ةملس نب دام“ انث :لاق نافع انث

 . « ةالصلا ىلإ اوعزف اوعزف اذإ اوناكو : هيف لقي ملو « دانسإلا اذهبو

 «مدقتملا عيكو ثيدح وحنب تباث انث - ةملس نبا ينعي - دامح انث نافع انث

 .رجفلا ةالص دعب هينفش كرحي نينح موي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هيفو

 :( ١894 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا يبن نأ يل "”ركذ : لاق كلام نب سنأ انث يميتلا ناميلس انأ ليعامسإ انث

 يلأ ثيدحو ‹ ( 774 ص ۳ + ) دنسملا يف اک يردخلا ديعس وبأ وه هل ركذ يذلا )١(

 . باتكلا اذه طرش نم سيل ثيدحلاف اذه ىلعف « نيحيحصلا يف دعس
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 نودبعي اموق مكيف نإ ١ : هنم هعمسأ ملو . لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 مهسلا قري ا نيدلا نم نرقرمي « مهسفنأ مهبجعُيو سانلا نوبجعُي « نوبآذيو
 . ( ةيمرلا نم

 .هركذف .سنأ نع يميتلا نع ىبحي انث :( 1۸۳ ص ) كلذ لبق دمحأ مامإلا لاقو

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدحلا

 هللا ىلع دمتعم وهو ةنتفلا نم هسفن ىلع نمأ نمل باجعإلا زاوج

 : ( ۳۸۱۹ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نأ دوعسم نبا نع رز نع مصاع نع دامح انثدح دمصلا دبع انثدح

 « هنمأ هيلع ْتَاَرَف « مسولاب مألا يرأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 : يل ليقف « « لبجلاو لهسلا اوألم دق « مهترثك ينبجعأف « ينمأ ت ُتيِرَأَف » : لاق

 نووتكي ال نيذلا مه « باسح ريغب ةنجلا نولخدي « افلأ نيعبس ءالؤه نم نإ

 « هللا لوسر اي :ةّشاكُع لاقف ١. نولكوتي مهبر ىلعو نوريطتي الو نوقرتسي الو

 هللا لوسر اي : لاقف - رخخآ ينعي - ماق مث هل اعدف .مهنم ينلعجي نأ هللا عدا

 . « ةشاكع اهب كقبس و : لاق . مهنم ينلعجي نأ هللا عدا

 . نسح ثيدح اذه

 مامه انثدح دمصلا دبع انثدح : لاقف ۳۹٦٤( ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « مصاع انثدح : لاق

 ىسوم نب نسحو نافع انثدح : ( 474 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ةملس نب دامح انثدح : الاق

 : هللا همحر لاقف ( ۳٠١ ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا مامإلا هجرخأو

 . هب « ةملس نب دامح انثدح : الاق مداو جاجح انثدح

 . هب « مصاع نع مامهو دامح انثدح : لاق ىسوم انثدح : لاق مث

 .(47 ص) يسلايطلاو «( ۲۳۳ ص و ۲۱۸ ص ٩ + ) ىلعي وبأ هجرخأو
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 اهيلإ جيتحا اذإ ةيبنجألا ةغللا ملعت

 ؛ ( ۱۸۳ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 لاق : تباث نب ديز لاق : لاق ديبع نب تباث نع شمعألا نع ريرج انث

 ينينأت اهنإ ؟ ةيناَيرسلا نسحت ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل
 . اموي رشع ةعبس يف اهتملعتف « اهملعتف ١ : لاق . ال : تلق : لاق ( بتك

 . حيحص ثيدح اذه

 : لاقف ( ۷۸ ص ٠١ + ) هنتس يف هللا همحر دواد وبأ هجرخأ دقو

 نب ديز نب ةجراخ نع هيبأ نع دانزلا يأ نبا اثدح سنوي نب دمحأ انث

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينرمأ : تباث نب ديز لاق : لاق تباث
 ‹ هتملعتف « يباتك ىلع دوبي نما ام « هللاو ينإ ٠ : لاقو « دوبي باتك تملعتف

 اذإ هل أرقأو « بك اذإ هل بتكأ تنكف « دنْقَّذَح ىتح رهش فصن الإ رمي ملف

 . هيلإ بتك

 انربخأ رجح نب يلع انثدح : لاقف ( ٤۹۷ ص ۷ + ) يذمرتلا هجرخأو
 . هب « دانرلا يبا نب نمحرلا دبع

 . حيحص نسح ثيدح اذه : لاق مث
 : ۱۸١( ص ه + ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

 ةجراخ نع جرعألا نع دانزلا يأ نع نمحرلا دبع انث دواد نب ناميلس انث

 : وه نمحرلا دبعو .يسلايطلا دواد نب ناميلسو جرعالا هيف دازف .هب ءديز نبا
 داتزلا يب نبا انث نامعنلا نب جرس انث :هدعب دمحأ مامإلا لاق مث .دانزلا ينأ نبا

 هللا ىلص هللا لوسر ىقأ : لاق تباث نب ديز نع ديز نب ةجراخ نع هيبأ نع
 . هوحن ركذف . ةنيدملا هّمَدَقُم ملسو هلا ىلعو هيلع

 «ملعلا ىلإ ةءاسإ وهف ءةيساردلا جهانملا يف ةيبنجألا ةغللا ريرقت امأو ءاذه
 دسو اذإو « عفانلا ملعلل ةمحازمو « ةيمالسإلا ةمآلا ةيونعمل طوقس لب ملعلا بلاطو

 . ةعاسلا رظتناف « هلهأ ريغ ىلإ رمألا



 نولدحلا مه ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 معن وبأ انثدح : ( ۲۲٢ ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا لاق

 كلام نب سنأ تعم“ ميرم يلأ نب ديرب نع قاحسإ ينأ نب سنوي انثدح : لاق

ةدحاو يلع ىلص نمو : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع
 هللا ىلص < 

 . « تائيطخ رشع هنع طحو ءارشع هيلع

 . نسح ثيدح اذه

 اذهب ( ۲١۱ ص ۲ + ) دنسملا يف هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 انث ليضف نب دمحم انث : هللا همحر لاقف ( ٠۲ ٠ ص ٣ + ) هجرخأو . دنسلا

 .هب كلام نب سنأ نع مرم يبا نب ديرب نع - قاحصإ يأ نبا ينعي - ورمع نب سنوي

 هعم يذلا ظفللاب ثيدحلا ءادأ لضف

 :(94 ص ٠١ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

يلس نب رمع ينثدح ةبعش نع ىبحي انربخأ ددسم انثدح
 دلو نم « نام

بأ نع نابأ نب نمحرلا دبع نع « باطخلا نب رمع
 : لاق تباث نب ديز نع هي

لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم
 انم عمس أرما هللا رن » : 

 لماح برو « هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برف « هغليي ىتح هظفحف اثيدح

 . ٩ هيقفب سيل هقف

 . تاقث هلاجرو حيحص ثيدخ اذه

 نب ديز ثيدح : لاقو ( 4١5 ص ۷ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . نسح ثيدح « تباث
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 ةيرغللا قئاقحلا ىلع ةمدقم ةيعرشلا قئاقحلا

 : ( ٤۴١ ص ٠١ ج ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 نبا نع ماشه نع رمحالا دلاخ وبأ انثدح ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يلأ نع نيريس
 يذلا لب ءال » : لاق . هل دلو ال يذلا : اولاق « ؟ مكيف َبَقَرلا نوُدُعَت ام »

 . «هل طّرقال

 . حيحص ثيدح اذه

 خسللا

 : ( ۳٦٤ ص ۱ جو هللا همحر دواد وبأ لاق

 دمحم نع يبلحلا رشم انثدح : لاق يزارلا رازبلا نارهِم نب دمحم انثدح

 نأ ء بعك نب يلأ ينثدح : لاق دعس نب لهس نع مزاح يلأ نع ناسغ يأ

 هللا لوسر اهّصخخر ةصخر تناك « ءاملا نم ءاملا نأ « نوتفي اوناك يتلا ايتفلا

 . دعب لاستغالاب رمأ مث « مالسإلا ءدب يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . ليعامسإ نبا : وه رشبمو . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . رانيد نب ةملس : وه مزاح وباو . فرطم نب دمحم : وه ناسغ وبأ دمحمو

 عينم نب دمحأ اثدح: هللا همحر لاقف ( 750 ص ١ + ) يذمرتلا هجرخأو

 يأ نع دعس نب لهس نع يرهزلا نع سنوي انربخأ كرابملا نب هللا دبع انثدح
 . حيحص نسح ثيدح اذه : لاق مث ‹ هركذف . بعك نبا

 دمحم انثدح : هللا همر لاقف ( ٠٠١ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأو

 . هب « سنوي انآبنأ رمع ني ناهع انث راشب نبا

 ملو « يرهزلا نع رمعم نع ( 748 ص ١ + ) قازرلا دبع هجرخأو



 نع ىلعألا دبع ثيدح نم ( 24 ص ١ + ) ةبيش أ نبا اذكو . ابا ركذي
a . 

 . ابأ ركذي لو هب « رمعم

 ةلسلسملا ثيداحألا حصأ

 :( 57١5 ص ٩ ج) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع يعازوألا نع ريثك نب دمحم انربخأ نمحرلا دبع نب هللا دبع انئدح
 باحصأ نم ارفن اندعق :لاق ماس نب هللا دبع نع ةملس يأ نع ريثك ينأ نب ىبحي
 لامعألا يأ ملعن ول : انلقف . انركاذتف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 ضرألا يف امو تاولمسلا يف ام هلل حبس إظ : هللا لزنأف . هانلمعل هللا ىلإ بحأ

 هللا دبع لاق 4 نولعفت ال اه نولوقت مل اونمآ نيذلا اهيأي مكحلا زيزعلا وهو
 :ةملس وبأ لاق .ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر انيلع اهأرقف :مالّس نبا

 : ريثك نبا لاق . ةملس وبأ انيلع اهأرقف : ىيحي لاق . مالس نبا انيلع اهأرقف

 دمحم فلوخ دقو .ريثك نبا انيلع اهأرقف :هللا دبع لاق .يعازوألا انيلع اهأرقف
 يعازوألا نع كرابملا نبا ىورف ؛ يعازوألا نع ثيدحلا اذه دانسإ يف ريثك نبا

 هللا دبع نع راسي نب ءاطع نع ةنوميم يا نب لاله نع ريثك يها نب ىبحي نع
 ثيدحلا اذه ملسم نب ديلولا ىورو . هللا دبع نع ةملس يلأ نع وأ « مالس نبا

 . ريثك نب دمحم ةياور وحن « يعازوألا نع

 نع هيف فالتخالا رضي الو . حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 يعازوألا نع هاور دق ذإ ؛حجرأ ةملس يأ نع ويحي ةياور نأ رهاظلاو .يعازوألا

 .ريثك نبا ربسفت يف اک ديزي نب ڈیلولاو ءانه  ملسم نب ُديلولاو ريثك نب دمحم

 لاله نع ريثك يلأ نب ىبحي نع وهأ ؛كش ةفلاخلا كرابملا نب هللا دبع ةياور ينو
 ةملس يأ نع وه مأ ؟مالس نب هللا دبع نع راسي نب ءاطع نع ةنوميم يلأ نبا
 ؟ مالس نب هللا دبع نع
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 صصخ ملعُي مل اذإ مومعلاب ذخألا

 :( ۱۷۸ ص ۸ جر هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ ةبيتق انثدح

 حك نب نأ لع جرخ شر لا لعو هيلع كلا لص دق ل مر نأ ورک نأ نو

 تفتلاف « يلصي وهو « يأ اي :  ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ فرصنا مث ءففخف يأ لصو هيمي ملف يأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « هللا لوسر اي« « كيلع مالسلا : لاقف ملسو هلا

 «؟ كتوعد ذإ ينيبت نأ « ينأ اي « « كعنم ام السلا كيلعو » :ملسو هلا ىلعو

 هللا ىحوأ اميف دجت ملفأ ٠ : لاق « ةالصلا يف تنك ينإ « هللا لوسر اي : لاقف

 دوعأ الو «لب :لاق ؛؟ 4 مكييحي امل ماعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا ظ نأ ىلإ

 يف الو « ةاروتلا يف لزني مل <« ةروس كملعأ نأ بحتأ » : لاق . هللا ءاش نإ

 . هللا لوسر اي « معن : لاق « ؟ اهلثم نآرقلا يف الو « روبزلا يف الو « ليجنإلا

 « ؟ ةالصلا يف أرقت فيك ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 يذلاو » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « نآرقلا مأ أرقف : لاق

 نارقلا يف الو « روبزلا يف الو «ليجنإلا يف الو «ةاروتلا يف تلزنأ ام «هديب يسفن

 . ٠ هتيطعأ يذلا مظعلا نآرقلاو يناثلا نم عبس اهنإو « اهلثم
 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 يلوبقم ٌريغ هملعي ال امل ثدحملا يفن

 : ( ۲۳١ ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 كثدح نم : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع مادقملا نع نايفس انث عيكو انث

 هللا لوسر لاب ام «هقدصت الف امئاق لاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ
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 . نارفلا هيلع لزنأ دانم امئاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةقيذح ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث دقو

 . اهغلبي مل هنأب ةشئاع رذعنو « ةفيذح قدصن نحنف . امئاق لاب ملسو هلآ

 ( 55 ص ١ + ) يلاسنلاو ( 51 ص ١ + ) يذمرتلا هاور ةشئاع ثيدحو

 « يعخنلا هللا دبع نب كيرش قيرط نم ُهْوَوَر ( ١١5 ص ١ + ) هجام نباو
 دنسم نم هارت اک « هللا دمحب « عبوت دق هنكلو « ءاضقلا يلو ١! هظفح ءاس دقو

 . هلل دمحلاو هللا ههر دمحأ مامالا

 هُذَر وأ ةعانشلا هرهاظ يذلا ثيدحلا ليوأت

 :( 4590 ص ه جر هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 كلملا دبع نع نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نع لالب نب ناميلس انث رماع وبأ انث

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ « ديسأ يأ وأ ديمح ينأ نع ديوس نب ديعس نبا
 مكراعشأ هل نيلتو « مكبولق هفرعت « يّنع ثيدحلا متعمس اذإ » : لاق ملسو هلآ

 « يثع ثيدحلا متعمس اذإو « هب مكالوأ انأف « بيرق مكنم هنأ نورتو « كراشبأو

 .« هنع دعب انأف «دیعب مكنم هنأ نورتو «ک راشبأو کر اعشأ هنم رفنتو «مکبولق هرکنت

 نورت » : لاقو .ديسأ يلأ وأ ديمح يبأ :لاقف ةرق يبأ نب ديبع امهيف كش

 . 6 بيرق مكنم هنأ

 . ٠ يلع ثيدحلا متعمس اذإ » : يف امهدحأ يف ديعس وبأ كشو

 . نسح ثيدح اذه

 « ذوذشلاو ةلعلا نم نتملا ةمالسو « دنسلا لاجر يف رظنلا يفني ال وهو

 نوفعضيو « اوءاش ام نوححصي مهنأ ةجح هيف ةيفوصلل سيلو . ىرخألا ةلدألل

 . ملعأ هللاو . حلطصملا دعارق ىلإ عوجرلا نم دبال لب « قوذلاب اوءاشام

 لاقف ( ٠١5 ص ١ + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأ ثيدحلا
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 ةعيبر نع لالب نب ناميلس انث رماع وبأ انث ىنملا ني دمحم انثدح : هللا همحر

 ديسأ ابأو ديمح ابأ تعمس : لاق ديوس نب ديعس نب كلما دبع نع نمحرلا دبع نبا

 ثيدحلا يف أطخأ نم ىلع درلا

 : (۷۸۷ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ءراسي نب قاحسإ « يبا ينثدح قاحسإ نبا نع يلأ انثدح بوقعي انثدح

 هلا دبع هالوم نع « لفون نب ثراحلا نب هللا دبع ىلوم  مساقلا ينأ مسي نع

 «ناثع نامز وأ ءرمع نامز يف بلاط يلأ نب يلع عم ترمتعا :لاق ثراحلا نبا

 بكسف عجر ع« هترمع نم غرف املف « بلاط يأ تنب ءىفاه مأ هتخأ ىلع لزنف

 :اولاقف «قارعلا لهأ نم رفن هيلع لخد «هلسغ نم غرف املف «لستغاف لسغ هل
 ةريغملا نظأ : لاق . هنع انربخت نأ بحن رمأ نع كلأسن كانمج « نسح ابأ اي

 ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرب ادهع سانلا ثدحأ ناك هنأ مكئدحي

 هللا لوسري ادهع ساتلا ثدحأ : لاق . كلأسن انتج كلذ نع < « لجأ : اولاق

 . سابعلا ني مك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 هنه حجرأ وه امل فلاخملا ليلدلا ليوأت

 :( 5 ص ١ ج ) هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع ةرم نب ورمع نع ةبعش نع ديعس نب ىي انث راشب نب دمحم انثدح

 مكتثدح اذإ :لاق بلاط ينأ نب يلع نع يملسلا ن نمحرلا دبع ينأ نع يرتْخَبلا يأ

 هانهأ وه يذلا هب اونظف « اثيدح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 . هاقتأو هادهأو

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص رثألا اذه
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 ليدعتلا

 : ( ۳٣ ص ۳ جر هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 يردخلا ديعس يأ نع يجانلا قيّدصلا يلأ نع فرع انث رفعج نب دمحم انث

 ىتح « ةعاسلا موقت ال ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 لهأ نم » وأ « يترتع نم لجر جرخي مث ٠ : لاق « اناودعو املظ ضرألا ءىلتمت

 . (اروجو املظ تكلم اک « الدعو اطسق اهؤلمي « يتيب

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 انثدح ريهز انثدح : لاقف ( ۲۷٤ ص ۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب ءافوع نع ديعس نب یی

 يّنّسسلاو لباتلاب لياحلا طلتخا نورصاعملا هلمهأ نأ دنع ليدعتلاو حرجلا باب

 عطتسي ملف ؛ نيلماعلا ءاملعلاب ءوسلا ءاملعو « بذاكلاب قداصلاو « يعدبلاب

 ارحيصاف « مهريغ نم نيحصانلا نيصلخلا نيقداصلا ءاملعلا نيب اوزيمي نأ ةماعلا

 . ةيمالسإلا ةحاسلا ىلإ ةلهاجلا تاعامجلا هذه زورب عم اميس الو« فالتخالا ةيحض

 يعويشلا هبشت امير لب « قعان لك عم نوريسي نيذلا ءوسلا ءاملع اذه نم حبقأو

 حصتنا ينإف . سانلا ىلع سبلو « دجاسملا ينو لب عماجلا يف ابيطخ ماقو « ءاملعلاب
 كئلوأو « نيقراملا ءالؤه لاوحأ فشك يف هللاب اونيعتسي نأ هللا يف يناوخإ

 . ةمداقلا لايجأللو اذه اننمزل ةعفان تافلٌؤم يف « نيلهاجلا كئلوأو « نيقفانملا

 :( ۲٤ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 هللا ىلص يبنلا نع ديعس ابأ تعمس :لاق ةرضن وبأ انث '”فوع انث ىبحي انث
 . ؛ ذاعم نب دعس تول شرعلا زتها ٠ : ملسو هلا ىلعو هيلع

 دمحأ مامإلل ةباحصلا لئاضف يف آل فرع باوصلاو «نرع لصألا يف )١(
 .(؟205ص ۳+ ) كردتسملاو ‹ ( ۸۱۸ ص ۲ + )
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 حور انأ : هللا همحر لاقف ( 5١ ص 7 + ) ديمح نب دبع هجرخأ دقو

 . هب « افرع انث ةدابع نبا

 1١475(. ص ١١ + ) ةبيش يلأ نبا هجرعأو

 : هللا همحر لاقف ( 7017 ص ۳ + ) راتسألا فشك يف ا رازبلا هجرخأو

 يور هملعن ال : لاق مث . هب ء ديعس نبا ينعي « ىبحي انث يلع نب ورمع انثدح
 . فرع الإ ةرضن يأ نع هاور الو < هجولا اذه نم الإ ديعس ينأ نع

 .( 474 ص ۲ + ) دعس نباو «( 5١ ص ۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : لاقو ( ٠١5 ص ۳ + ) جاج لا هجرخأو

 مهاجر و مالم
 ينثدح ريمت نبا انثدح : ( ۳۹۷ ص  ج ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 : لاق رباج نع طباس نب نمحرلا دبع نع يفْعجلا دعس نب :عيبرلا انثدح يأ

 ينإف ؛ ىلع نب نيسحلا ىلإ رظنيلف « ةنجلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ هرس نم
 . هلوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 سأب ال : متاح وبأ لاق « يفْعُجلا دعس نب عيبرلاو . نسح ثيدح اذه

 نيعم نبا هعامس ىفن نإو طباس نب نمحرلا دبعو هنبال ؛ليدعتلاو حرجلا يف اي .هب

 متاح يأ نبا لاقو ليصحتلا عماج يف اك - متاح يا نبا هتبثأ دقف « رباج نم

 . لصتم هللا دبع نب رباج نعو : ليدعتلاو حرجلا يف

 «نسحلا :هدنعو «( 557 ص ) دراوملا يف اک نابح نيا هجرخأ ثيدحلاو
 حيحص يف اذكو ,دمحأل ةباحصلا لئاضفو ىلعي يأ دنسم يف ا نيسحلا :هباوصو

 ةباحصلا لئاضف يف هللا همحر دمحأ مامالا هجرخأو .نيسحلا بقانم يف «نابح نبا

 . هب ء دعس نب عبر نع عيكو انثدح : هللا همحر لاقف « ( الاله ص ۲ + )

 ١54(: ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 يشي نع قاحسإ يأ نع ليئارسإ انث :الاق ريكب يبا نباو مدآ نب ىبحي ان

 - عادولا ةجح موي دهش دق ناكو : يلولسلا مدا نب ىبحي لاق - ةداتج نبا
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 ,هنم انأو ينم يلع » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاف

 . ٩ يلع وأ انأ الإ يع يدؤي الو

 .هنع هللا يضر « يلع وأ انأ الإ ءينيد يع يضقي ال» :ريكب يبأ نبا لاقو

 . هلثم « ليئارسإ انث "'يرييزلا انث

 ؛ةداّتجج نب يربح نع قاحسإ يأ نع كيرش انث - يريبزلا ينعي -- هانثو
 سرف ىلع انيلع فقو : لاق ؟ هنم تعمس يّنأ : قاحسإ ينأل تلقف : لاق . هلثم
 . عيبسلا ةناّبَج يف انسلجم يف « هل

 :( "970 ص ٠١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 رمحألا رفعج نع رماع نب دوسألا انربخأ يرهوجلا ديعس نب مهاربإ انثدح
 هللا لوسر ىلإ ءاسنلا ٌبحأ ناك :لاق هيبأ نع ةديرب نبا نع ءاطع نب هللا دبع نع

 . يلع لاجرلا نمو « ةمطاف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . هتيب لهأ نم ينعي : مهاربإ لاق

 . هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ء بيرغ نسح ثيدح اذه

 :(745 ص ٠١ ج هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع مصاع نع ةدئاز انربخأ ورمع نب ةيواعم انربخأ عينم نب دمحأ انثدح

 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق بلاط يأ نب يلع نع رز

 . « ماوعلا نب ريبزلا يراوح نإو اًيراَوَح يبن لكل نإ

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 « هب « ورمع نب ةيواعم قيرط نم : ( ۳۳۷ ص ۲ + ) ةباحصلا لئاضف يف
 نذأتسا :لاق رز نع مصاع نع نايفس انثدح :لاق مساقلا نب مشاه انث :لاق مث

 اونذثا :لاقف . نذأتسي زوُمْرُج نبا :لاقف ؟ اذه نم :لاقف «يلع ىلع زوُمْرُج نبا

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم“ ينإ ؛رانلا ريبزلا لتاق لخديل «هل

 . هللا دبع نب دمحم دمحأ وبأ وه (۱)
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 . ٠ ريبزلا يراوحو « "يراوح يبن لكل نإ » : لوقي
 :( 358٠0 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 شيبح نب رز نع مصاع نع نابيش انثدح : الاق نسحو مشاه انثدح
 .نذاتسي زومرج نبا :اولاق ؟ اذه نم :لاقف «يلع ىلع زوُمْرُج نبا نذأتسا :لاق
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم ينإ « رانلا ريبزلا لتاق لخديل « هل اونذئا : لاقف

 . « ريبزلا يراَوَحَو « يراوح يبن لكل نإ : لوقي ملسو هلآ ىلعو

 : لاق شيبح نب رز نع مصاع نع ةدئاز انئدح ورمع نب ةيواعم انثدح
 .رانلاب ةيفص نبا لتاق رشب :يلع لاقف «هدنع انأو «يلع ىلع زوُمْرُج نبا نذأتسا

 لكل نإ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : يلع لاق مث

 . « ريبزلا يراوحو يراوح يبن
 . رصانلا يئراوحلا : لوقي نايفس تعم : يأ لاق : هللا دبع لاق

 :( 175١4 ص ٠١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 نب ةملس نع ةبعش انربخأ رفعج نب دمحم انربخأ راشب نب دمحم انثدح

 كش - مقرأ نب ديز وأ « ةَحيِرم يأ نع ثدحي ليفطلا ابأ تعمس : لاق لْيهُك

 .« هالوم يلعف هالوم تنك نم » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع - ةبعش

 . بيرغ نسح ثيدح اذه

 مقرأ نب ديز نع « هللا دبع يأ « نوميم نع ثيدحلا اذه ةبعش ىورو
 ديس نب ةفيذح وه :ةحيرس وبأو .هوحن ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع
 ۰ . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص

 يف اك انونم ابوصنم نوكي نأ يغبني ءرخؤم نإ مسا وهو ء لصألا يف يراوح اذك )١(
 . يذمرتلا
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 ةباحصلا لئاضف يف هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دقو .حيحص ثيدح اذه

 :لاقف ( د5 ص ۲ جر

 تعم : لاق لْيَهَك نب ةملس نع ةبعش ان : لاق رفعج نب دمحم اثدح

 يبنلا نع - كاشلا ةبعش - مقرأ نب ديز وأ « ةححيرَس يلأ نع ثدحي ليفطلا ابأ

 . ٩ هالوم يلعف هالوم تنك نم » : لاق هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 :دمحم لاق .سابع نبا نع اذه لثم تعمس دق انأو :ريبج نب ديعس لاقف

 . همتكف : لاق هنظأ

 : ( ٠٤١۸ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 دعس نب بعصم نع ةد نب مصاع انأبنأ ةملس نب دام انثدح نافع انثدح

 ةلضف تّاضفق اهنم لكأف ءةعصقب يأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ هيبأ نع

 « حفلا اذه نم لجر ءرجي » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف
 و

 اريَمُع يخأ تكرت تنكو : 0

 . اهلكأف مالس نب هللا دبع ءاجف : لاق . ريمع وه : تلقف : لاق .

 . نسح ثيدح اذه

 لُمْوُم « نمحرلا دبع وبأ انثدح : ( 1981 ر هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نب بعصم نع مصاع انثدح دامح انثدح : الاق « ينعملا نافعو « ليعامسإ نبا

 . هركذف . هيبأ نع دعس

 : لاق هنأ الإ هانعم ركذف . مصاع انثدح نابأ انثدح دمصلا دبع انثدح

 . كلام نب رميوعب تررمف

 : هللا همحر لاقف ( ۱۸۳ ص ١ + ) بختنملا يف ديم نب دبع هجرخأو
 .هب ‹ ملسم نب نافع انثدح

 :( ١ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق صاعلا نب ورمع نع هيبأ نع ىسوم نع يدهم نب نمحرلا دبع اث

 «هفيس لئامحب ٍبّتْحُم وهو «ةفيذح يبأ لوم ملاس ىلع تيتأف ةنيدملاب عرف ناك
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 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف .هلئامحب تيبتحاف افيس تذخأف
 اک متلعف الأ ٠ : لاق مث « هلرسر ىلإو هللا ىلإ مُكْعَرْفَم ناك الأ « سانلا اهيأي»
 . « نانمؤملا نالجرلا ناذه لعف

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ۱١۹ ص ٠ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نب ةجراخ انريخأ - يدَقَعلا وه - رماع وبأ انريخأ راشب نب دمحم انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع - يراصنألا وه - هللا دبع

 :رمع نبا لاقو :لاق .«هبلقو رمع ناسل ىلع قحلا لعج هللا نإو :لاق ملسو هلا ىلعو

 - هيف باطخلا نبا لاق وأ ء رمع هيف لاقو « هيف اولاقف « طق رمأ سانلاب لزن ام

 . رمع لاق ام وحن ىلع نارقلا هيف لزن الإ - ةجراخ كش

 . هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه
 . نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : (۳ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 معن يأ نبا انثدح :لاق هينادرم نب ديزي انث يريبزلا هللا دبع نب دمحم انث

 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يبا نع

 . « ةنجلا لهأ بابش ةديس نيسحلاو نسحلا »

 انربخأ : هللا همحر لاق ( ١5١ ص ) صئاصخلا يف يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا
 نمحرلا دبع نع هينادرم نب ديزي انثدح :لاق معن وبأ انثدح :لاق روصنم نب ورمع

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يأ نع معن يأ نب

 . « ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا » : ملسو

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ۳۸ ص ۲ + ) راتسألا فشك يف اک « هللا همحر رازبلا مامإلا لاق

 قلط نع لْفْلُف نب راتخما نع ليضف نب دمحم انث برح نب يلع انثدح
 : تلقف « هيلع جحت المج قيلط مأ ينم تبلط : لاق قيلط يأ نع بيبح نبا
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 :لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تلأسف .هللا ليبس يف هتلعج دق

 .« ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع نإو هللا ليبس يف ناك اهتيطعأ ول «'”تقدص و

 ىلإ يقترف عبوت دق هنكل « ليضف نب دمحم لجأ نم نسح ثيدح اذه
 . هلل دمحلاو . ةحصلا

 ٤١(: صا ١ + ) ىنكلا يف يبالودلا لاق

 :لاق يأ انث :لاق صفح نب رمع ينثدح :لاق بوقعي نب مهاربإ انثدح

 مهثدح قلط ابأ نأ يرصبلا بيبح نب قلط ينثدح :لاق لملف نب راتخلا ينثدح
 «ةقانو لمج هل ناكو . قيلط ابأ اي جحلا رضح :هل تلاقف «هتتأ قبلط مأ هتأرما نأ

 : لاق « هيلع جحت لمجلا اهيطعي نأ هتلأسف « لمجلا ىلع وزغيو ةقانلا ىلع جحي

 هينطعاف « هللا ليبس يف جحلا نإ : تلاق ؟ هللا ليبس يف هتسبح ينا يملعت ملأ

 تنأ جحو « كتقان ينطعاف : تلاق . كيطعأ نأ ديرأ ام : لاق . هللا كمحري

 : لاق . كتقفن نم ينطعأف : تلاق . يسفن ىلع اهب كرثوأ ال : لاق . لمجلا ىلع
 ول كنإ : تلاق . مكل لزنأ امو هب جرخأ ام يلايع نعو ينع لضف يدنع ام

 هللا لوسر تيتأ اذإف : تلاق « اهيلع تيبأ املف : لاق . هللا كفلخأ ينتيطعأ

 . كل تلق يذلاب هربخأو « مالسلا ينم هئرقأف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 « مالسلا اهنم هتأرقأف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأف : لاق

 « لمجلا اهتيطعأ ول « قيلط مأ تقدص » : لاق « قيلط مأ تلاق يذلاب هتربخأو

 اهتيطعأ ولو هللا ليبس يف تنكو تناك «كتقان اهتيطعأ ولو هللا ليبس يف ناك

 :لاق ؟ لدعي ام « هللا لوسر اي كلأست اهنإو :لاق « هللا اهكفلخأ « كتقفن نم

 .( تاضمر يف ةرمع

 رهاطلا يبأ نبورمع انث : ( ۳۲ 4 ص ۲۲ + ) ريبكلا يف هللا همحر يناربطلا لاقو

 .هب «لفلف نب راتخلا نع ناميلس نب محرلا دبع انث يدع نب فسوي انث حرسلا نبا

 )١( هذه دعب يتلا يبالودلا ةياور نم ملعي طقس وأ راصتخا انه .
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 ”7١(: ص د ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ريثك يأ نب ىبي يندح فاوصلا جاجح نع ىبحي انربخأ ددسم انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يراصنألا ورمع نب جاجحلا تعمس : لاق ةمركع نع

 لاق ؛ لباق نم جح هيلعو « لح دقف جرع وأ رسک نم :  ملسو هلآ ىلعو هيلع
 . قدص : الاقف كلذ نع ةريره ابأو سابع نبا تلأسف : ةمركع

 نع قازرلا دبع انربخأ : الاق ةملسو ينالقسعلا لكوتملا نب دمحم انثدح

 ورمع نب جاجحلا نع عفار نب هللا دبع نع ةمركع نع ريثك ينأ نب ىبحي نع رمعم

 « ضرم وأ جرع وأ رسك نم ٠ : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع
 . هاتعم ركذف

 . رمعم انأينأ لاق : بيبش نب ةملس لاق

 ةراتو جاجحلا نع هيوري ةرات ةمركع نأ هرضي الو « حيحص ثيدح اذه

 لمدحيو « عفار نب هللا دبع هيف هتبث مث جاجح نع هاور هنأ لمتحيف « ةطساوب هيوري
 .ملعأ هللاو .ايلاع هاورف ورمع نب جاجح يقل هل رسيت مث عفار نب هللا دبع نع هاور هنأ

 يتلا ينعي - حص ماس نب ةيواعمو رمعم ةياور : لوقي يراخبلا نأ ىلع
 . يذمرتلا يف اک - عفار نب هللا دبع اهيف

 . نسح ثيدح اذه : لاقو ( ۸ ص ٤ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 . ( ۱۹۸ ص ه + ) يناسنلا هجرخأو
 . ( ۱۰۲۸ ص ۲ ج ) هجام نباو

 : ( ۳١۸ ص ١ ج ) راتسألا فشك يف اک هللا همحر رازبلا لاق
 نب دمحم نع ةملس نب دام انث رماع نب دوسأ انث دايز نب مهاربإ انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا انيطخ : لاق ةريره ينأ نع ةملس يأ نع ورمع
 ضرعأف ؟ةروسلا هذه تلزنأ ىتم :يبأل رذ وبأ لاقف «ةروس ركذف ءةعمجلا موي

 هللا ىلص يبنلا لأسف . توغل ام اإ كتالص نم كل ام : لاق فرصنا املف « هنع
 . « قدص ١ : لاقف ملسو هلا ىلعو هيلع
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 . لضفأ دامحو <« باه ولا دعو دام هاور راربلا لاق

 : ۱۹۹٠١( ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 تنك : لاق سواط نع ملسم نب نسحلا ينثدح خرج نبا نع ىبحي انثدح

 نوكي نأ لبق رُدْصت نأ ضئاحلا يتفت تنأ : :تباث نب ديز هل لاقف سايع نبا عم

 لأساف ءال اّمأ : لاق ء كلذب تفت الف : لاق . معن : لاق ؟ تيبلاب اهدهع رخآ

 معجرف . كلذب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا اهرمأ له « ةيراصنألا ةنالف

 . تقدص دق الإ كارأ ام : لاقف ء كحضي سابع نبا ىلإ ديز

 انربخأ ركب نب دمحم انثدح ( 84 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب رج نبأ

 اغإو « نيحيحصلا يف هلصأو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . تباث نب ديزو سابع نبا نيب ةرئادلا ةصقلا لجأ نم هتبتك

 :(7584 ص ٠١ + ) هللا هحر يذمرتلا مامإلا لاق

 دمحم انريخأ : الاق روصنم نب قاحسإو نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح

 نب رز نع ورمع نب لاهنملا نع بيبح نب ةرسيم نع ليئارسإ نع فسوي نبا

 هيلع هللا لص يبنلاب ينعت ؟ كدهع ىتم : يمأ ينتلأس : لاق ةفيذح نع شيبح

 تلقف « ينم تلانف . اذكو اذك ذنم دهع هب يل ام : تلقف . ملسو هلآ ىلعو

 هلأسأو « برغم هعم يلصأف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبا يآ ينيعد : ا

 هعم تيلصق < « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا تيتأف . كلو يل رفغتسي نأ

 نم: لاقف ‹ ينوص عمسف « هتعبتف لتفنا مث « ءاشعلا ىلص ىتح ىلصف « برغملا ٠

 « كمألو كل هللا رفغ ؟ كتجاح امو : لاق . معن : تلق « ؟ ةفيذح ؟ اذه

سي نأ هبر نذأتسا  ةليللا هذه لبق طق ضرألا لزني مل كلم اذه نإ » : لاق
 مل

 . « ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف نأب ينرشييو يلع

 .ليئارسإ ثيدح نم الإ هفرعن ال «هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه
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 انث دمحم نب نيسح انث : لاقف ( 8١ ص هاج ر دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ليئارسإ

 : ( ۲۹۱ ص ٠١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 هيبأ نع حلاص يلأ نب ليهس نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ ةبيتق انثدح

 لجرلا معن ٠ : ملسو هلآ ىلع هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يلأ نع

 دّسأ لجرلا معن « حارجلا نب ةديبع وبأ لجرلا معن ؛رمع لجرلا معن «رکب وبأ

 «لبج نب ذاعم لجرلا معن « سامش نب سيق نب تباث لجرلا معن ءرْيِضُح نبا
 . « حوُمَجلا نب ورمع نب ذاعم لجرلا معن

 ھا . ليهس ثيدح نم هفرعن امنإ « نسح ثيدح اذه

 مامإلا هجرخأو . ( ١77 ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلا

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هلوأ يف ةدايز هيفو ( 4١9 ص ۲ + ) دمحأ

 ‹ ةحلطو < يلعو « ناثعو « رمعو « ركب وبأو « وه ءاَرِح ىلع ناك ملسو هلآ
 : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ء ةرخصلا تكرحتف ريبزلاو

 . « ديهش وأ قيّدص وأ يبن الإ كيلع امنإ ءأدهاو

 : ( ۲۹۹ ص ٠١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 زيزعلا دبع نع ىسوم نب هللا ديبع انثدح يفوكلا رانيد نب مساقلا انثدح

 لاق : تلاق ةشئاع نع راسي نب ءاطع نع تباث يأ نب بيبح نع هايس نبا
 ٠. امهدشرأ راتخا الإ ؛نيرمأ نيب رامع رّيخ ام  :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 زيزعلا دبع ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعن ال «بيرغ نسح ثيدح اذه

 .زيزعلا دبع نب ديري :هل لاقي نبا هلو ءسانلا هنع ىور يفوك خيش وهو هايس نبا

 . مدآ نب ىبحي هنع ىور « ةقث

 . ملسم طرش ىلع « نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
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 .( ٥١ ص ١ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 1١١١(: ص ۸ +) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 انثدح : لاق « نمحرلا دبع نع يلع نب ورمعو روصنم نب قاحسإ انربخأ

 باحصأ نم لجر نع ليبخ رش نب ورمع نع رامع يأ نع شمعألا نع نايفس
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . ٠ هشام ىلإ انام رامع ءلم ٠ : ملسو هلآ

 بيِرَع : وهو - رامع ابأ الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . دمحأ هقثو دقو - يفوكلا دْيَمُْح نبا

 ( ٠١ ص ) ىربكلا نم « ةباحصلا لئاضف يف ئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 هللا ىلص يبنلا باحصأ نم لجر انثدح : لاق ليِحَرش نب ورمع نع : اهيفو

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع
 : ( 545 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ديزي نب ةعيبر نع حلاص نب ةيواعم نع دعس نب ثيل انث ديعس نب ةبيتق انث

 «توملا لبج نب ذاعم رضح امل :لاق ةريمع نب ديزي نع ينالوخلا سيردإ يبأ نع

 ناميإلاو ملعلا نإ : لاقف . ينوسلجأ : لاق ؟ انصوأ نمحرلا دبع ابأ اي : هل ليق

 ةعبرأ دنع ملعلا اوسفتاق - تارم ثالث لوقي - اھدجو امهاغتبا نم « امهناكم

 «دوعسم نب هللا دبع دتعو «يسرافلا ناملس دنعو «ءادردلا يآ رميوع دنع :طهر

 ارم ذل نری چ قف لسا ايدول يذلا تاس نإ لدم عر

 . « ةنجلا يف ةرشع رشاع هنإ ١ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . حيحص ثيدح اذه

 !: ( ۳۰١ ص ٠ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 يأ نع ديزي نب ةعيبر نع حلاص نب ةيواعم نع ثيللا انربخأ ةبينق انثدح

 لبق ؛ توملا لبج نب ذاعم رضح امل : لاق ةريمع نب ديزي نع ينالوخلا سيردإ

 ناميإلاو ملعلا نإ : لاقف . ينوسلجأ : لاق . انصوأ « نمحرلا دبع ابأ اي : هل
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 دنع ملعلا اوسفلاو - تارم ثالث كلذ لوقي - امهدجو امهاغتبا نم « امهناكم

 هللا دبع دنعو . يمرافلا ناملس دنعو « ءادردلا ينأ ريوع دنع : طهر ةعبرأ

 تعمس ياف « ملساف ايدوبي ناك يذلا مالم نب هللا دبع دنعو « دوعسم نبأ
 . ٠ ةنجلا يف ةرشع رشاع هنإ » : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . بیرغ نسح ثيدح اذه

 : ( ۳۱۳ ص ٠١ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 ةداتق نع يأ ينثدح ماشه نب ذاعم انربخأ يرصبلا دلخم نب حارجلا انثدح

 اسيلج يل رّسيب نأ هللا تلأسف « ةنيدملا تيتأ : لاق ةريس ينأ نب ةمئيخ نع

 هللا تلأس ينإ : هل تلقف هيلإ تسلجف « ةريره ابأ يل رسيف « تقفوف « اخلاص

 تئج «ةفوكلا لهأ نم : تلق ؟ تنأ ني نم :لاقف .احاص اسيلج يل رسيب نأ

 نباو ؟ ةوعدلا باجم « كلام نب دعس مكيف سيلأ : لاقف . هبلطأو ريخلا سمتأ

 «ةفيذحو ؟هيلعنو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر روهط بحاص «دوعسم
 هللا هراجأ يذلا « راّمعو ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّرم بحاص

 ؟ نيباتكلا بحاص ناملسو ؟ هيبن ناسل ىلع ناطيشلا نم

 . نآرقلاو ليجنإلا ناباتكلاو : ةدانق لاق

 نبا نمحرلا دبع نبا : وه ةمثيخو . حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه
 . هّدج ىلإ بسن . ةربس يأ

 ۔( ربتعم هقثوي مل هنإف ؛دلخم نب حارجلا عباتي ىتح هدنس ىلع مكحلا لجؤي )

 :( ۳۳١ ص ٠ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 نمحرلا دبع نب ديلولا نع ءاطع نب ىلعي انربخأ مشه انربخخأ عينم نب دمحأ انثدح
 هللا لوسرل انمزلأ تنك تنأ « ةريره ابأ اي : ةريره يبأل لاق هنأ رمع نبا نع

 . هيد انظفحأو ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 . نسح ثيدح اذه

 . ملسم طرش ىلع « حيحص وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
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 دا ص اه ج ) هللا ةمحر دمحأ مامإلا ا
 س

ane 

 ,دخأ حرا : دعس نب لهس نع مزاح يبأ نع رمعم انأ قازرلا دبع انث

 لاقف « نافعو . رمعو « ركب وبأو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا هيلعو

 «قيدصو «يب الإ كيلع امف ؛دحأ تبثا ؛ :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا

 .2« ناديهشو

 . حبحص ثيدح اذه

 . يرثآلا قحلا داشرإ : قيقحتب ( 458١ ص 5 + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 : ( 745 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 نا هيبأ نع « ةديرب نب هللا دبع انث « نيسحلا انأ ء نسحلا نب يلع انث

 رمعو ركب وبأ هعمو ءارح ىلع اسلاج ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « ليجلا كرحتف مهنع هللا يضر ناهثعو

 . « ديهش وأ « قيدص وأ « يبن الإ كيلع سيل هنإف ؛ ءارح تبثا ٠ : ملسو

 . قيقش نب نسحلا نب يلع : وه نسحلا نب يلعو . حيحص ثيدح اذه

 . دقاو نبا : وه نيسحلاو

 : ( ٤1۹ ص ۲ ج) هللا ههر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع هيبأ نع ليهس نع زيزعلا دبع انث « ةبينق انث
 «ناثعو « رمعو ءركب وبأو وه «ءارح ىلع ناك ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « ةرخصلا تكرحتف رييزلاو ؛ةحلطو «يلعو

 ٠ ديهش وأ « قيدص وأ « يبن الإ كيلع امف ؛ أدها» : ملسو هلا ۲ .

 «ركب وبأ لجرلا معن  :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإو
 ءريضح نب ديسأ لجرلا معن حاّرجلا نب ةديبع وبأ لجرلا معن ءرمع لجرلا معن

 لجرلا معن « لبج نب ذاعم لجرلا معن « ساّمَش نب سيق نب تباث لجرلا معن

 . « حومجلا نب ورمع نب ذاعم



 . يِدّروارّدلا دمحم نبا وه زيزعلا دبعو « نسح ثيدح اذه

 «..ركب ويأ لجرلا معن ه ( 7195 ص ٠١ + ) هلم يذمرتلا جرخأ دقو

 . ليهس ثيدح نم هفرعن اإ « نسح ثيدح اذه : لاقو « هرخآ ىلإ
 :( ٠٠١ ص ۳ + ) راتسألا فشك يف اك « رازبلا مامإلا لاق

 انث ء رامع نب ةمركع انث « سنوي نب رمع انث « ىنثملا نب دمحم انثدح
 يأ نب ب بطاح بتك : باطخلا نب رمع تعم : لاق سابع نبا انث « ليز وبأ

 « باتكلا رثأ يف ريبزلاو ايلع ثعبف « هيبت هيلع هللا علطأف « ةكم ىلإ اباتك ةعتلب

 هللا يبن امل لاق امو « اهنورق نم نرق نم هاجرختساف ريعب ىلع ةأرملا اكردأف
 تنأ « بطاح اي ١ : لاقف بطاح ىلإ لسرأف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 «؟ كلذ ىلع كلمح ام و :لاق . هللا لوسر اي معن :لاق ٠ ؟ باتكلا اذه تبتك

 ناكو « ةكم لهأ يف ابيرغ تنك نكلو « هلوسرو هلل حصانل ينإ ٠ هللاو : لاق
 « ائيش هلوسرو هللا رضي ال اباتك تبتكف « مهبلع تفخف « مهينارهظ نيب يلهأ
 : تلقف « يفيس تطرتخاف : رمع لاقف . يلهأل ةمفنم هيف نوكي نأ ىسعو
 هللا لوسر لاقف . هقنع برضأف رفك دق هنإف ؛بطاح نم يّنْكَم للا لوسر اي
 علطا هللا لعل ؟ كيردي امو « باطخلا نب اي » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 .« مكل ترفغ دقف متكش ام اولمعا : لاقف « ردب لهأ نم ةباصعلا لهأ ىلع

 . هجو ريغ نم بطاح ةصق تدرو دق : رازبلا لاق
 . نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 1١٠١(: ص ؛ ج ) هللا همحر يئاسنلا مامالا لاق
 : لاق « تِرَمَُعلا دمحم نب ورمع انثدح : لاق « مهاربإ نب قاحسإ انريخأ

 هللا لوسر نع « رمع نبا نع « عفان نع « هللا ديبع نع ۽« سيردإ نبأ انثدح
 هل تحفو « شرعلا هل كرمت يذلا اذه » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . « هنع جر مث ةّمض مط دقل ,ةكئالملا نم افلأ نوعبس هدهشو ءءامسلا باوبأ
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 : ( ۳۸۹ ص ٠١ جر هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 ةداتق نع رمعم انربخأ « قازرلا دبع انثدح « هيوُجْلَر نب ركب وبأ انثدح

 نيملاعلا ءاسن نم كبسح » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ سنأ نع

 .© نوعرف ةأرما ةيساو دمحم تنب ةمطافو «دليوخ تب ةجيدخو «نارمع تنب ميرم

 . حيحص ثيدح اذه

 قازرلا دبع انث :هللا همحر لاق ( ٠١١ ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هج رخأ ثيدحلا

 . هب « سنأ نع ةداتق نع رمعم انأ : لاق

 نع رمعم قيرط نم ءاج دق هنكل « فعض ةداتق نع رمعم ةياور ينو

 . هب « سنأ نع يرهزلا
 : ( ۷١۸ ص ۲ + ) ةباحصلا لئاضف يف هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا ىلص يبنلا نأ كلام نب سنأ نع يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع ان
 ةجيدخو «نارمع تنب ميرم نيملاعلا ءاسن نم كبسح و :لاق ملسو هلا ىلعو هيلع

 . 9 مالسلا اهيلع دمحم تنب ةمطافو « دليوخ تنب

 لمنح نب دمحأ مامإلا قيرط نم ( ٠١۸ ص © + ) احلا هجرخأ ثيدحلا
 . هاجرخي ملو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاق مث « هب

 : ( ۳۹۹۸ ) للا ههر دمحأ مامالا لاق

 : لاق دوعسم نبا نع رز نع مصاع ينثدح « شايع نب ركب وبأ انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يب رمف « طعم يأ نب ةبقعل اغ ىعرأ تنك
 « معن : تلق : لاق ؛ ؟ نبل نم له « مالغ اي و : لاقف ركب وبأو ءملسو هلا

 « ةاشب هتيتأف ٠ ؟ لحفلا اهيلع رتي مل ةاش نم لهف » : لاق . نمتْوم ينكلو

 :عرضلل لاق مث ىركب ابأ ىقسو «برشف ءانإ يف هبلحف ءنيل لزتف اهَعرَض حسمن
 نم ينملع « هللا لوسر اي : تلقف اذه دعب هتيتأ مث : لاق . صّلَقَف « ّصِلِقا ٠

 . « ملعم ميلغ كنإف هللا كمحري و : لاقو يسار حسمف : لاق . لوقلا اذه



 :( ۳۹۹۹ ) هلا هحر دمحأ مامالا لاقو

 هاتاق : لاق . هدانسإب . مصاع نع ةملس نب دامح انثدح « نافع انثدح

 : لاق .تبرشو ركب وبأ برشو برشف ءاهيف بلتحاف «ةروقنم ةرخصب ركب وبأ
 ٠ مُلَمُم مالغ كنإ ٠ : لاق . نآرقلا اذه نم ينملع : تلق « كلذ دعب هتيتأ م
 . ةروس نيعبس هيف نم تذخاف : لاق

 . نسح ثيدح اذه

 ةلدهب نب مصاع نع ةملس نب دامح انثدح «نافع انثدح : ( 4٤۲۲ ) لاقو

 ةبقعل اهغ ىعرأ « اعفاي امالغ تنك : لاق دوعسم نبا نع شيبح نب رز نع

 ار دقو « ركب وبأو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ءاجف « طْيعُم يأ نبا
 . هركذف . « ؟ انيقست نبل نم كدنع له « مالغ ايو : الاقف « نيكرشملا نم

 . دحأ ابف ينعزاني ال « ةروس نيعبس هيف نم تذحأف : هرخآ يفو

 ع ( ٤١ ) يسلايطلاو 1١7 ( ٠ ص ۸ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا
 . ( 0١ ص ۷ + ) ةبيش يبا نب ركب وبأو

 : ( ۲۰١ ص هاج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 موي يمر : لاق هنأ رباج نع ريبزلا يبأ نع ثيللا انثدح ةبيتق انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر همسحف « هلأ وأ ِهَلَكْكَأ اوعطقف « ذاعم نب دعس بازحألا
 ىرخأ همسحف < مدلا هفزنف هکر تف « هدي تخفتناف رانلاب ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ينيع رقت ىتح « يسفن جرحت ال مهللا : لاق كلذ ىأر اًملف « هدي تخفتناف

 دعس مكح ىلع اولزن ىتح ةرطق رطق امف « هقرع كسمتساف  ةظيرق ينب نم
 نهب نيعتسي مهؤاسن ايحتستو « ماجر لتقي نأ مكحف « هيلإ لسرأف « ذاعم نبا
 هللا مكح تبصأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « نوملسملا

 ثيدح اذه . تامف هقرع قتفنا « مهلتق نم غرف املف « ةئامعبرأ اوناكو . « مهيف

 رضت الو . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
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 دمحأ مامإلا هجرخأ دقو . دعس نب ثيللا هنع يوارلا ذإ ؛ ريبزلا ينأ ةنعنع انه اه

 ثيللا انثدح : الاق ء سنويو نيجح انثدح : لاق ( ۲۵٣۰ ص ۳ + ) هللا بنر

 . هب « دعس نبا

 :( ۳۸۸ ص ه + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ينثدح « ورمع نب دمحم نع ىسوم نب لضفلا انثدح « راّمع وبأ انثدح

 نم : لاقف هتيتأف « كلام نب سنأ مدق : لاق ذاعم نب دعس نب ورمع نب دقاو

 « دعسب هيبشل كنإ : لاقو « ىكبف : لاق . ورمع نب دقاو انأ : تلقف ؟ تنأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ثعب هنإو «لوطأو سانلا مظعأ نم ناك ادعس نإو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهسبلف « بهذلا اهيف جوسنم جابيد نم َةّبُج ملسو هلآ
 : اولاقف « اهنوسملي سانلا لعجف « دعق وأ ماقف « رينا دعصف « ملسو هلا ىلعو

 ريخ ةنجلا يف دعس ليدانمل ؟ اذه نم نوبجعتأ ٠ : لاقف . طق ابوث مويلاك انيأر ام

 . ٩ نورت امن

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 دمحم : وه ورمع نب دمحمو . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . ةمقلع نب ورمع نبا

 17١( ص ”ج) دمحأ هجرخأو .( ١59 ص ۸ + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا
 1 . هب « ورمع نب دمحم انث ديزي انث : لاقف

 . ( 1١44 ص 1١١ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأو

 : ( "07 ص ۵ + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ينثدح «ةديرب نب هللا دبع ينثدح دقاو نب نيسحلا ينثدح «بابحلا نب ديز ان

 « هل حتفي ملو فرصناف « ركب وبأ ءاوللا ذخأف « رييخ انرصاح : لاق « ةديرب يبأ

 لاقف « دهجو ةدش ذكموي سانلا باصأو « هل حتفي ملو عجرف دغلا نم هذخأ مث

 هللا هبحي لجر ىلإ ادغ ءاوللا عفاد ينإ ١ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 حتفلا نأ انسفنأ ةبيط انتبف « هل حتفي ىتح عجري ال ء هلوسرو هللا بحيو « هلوسرو
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 ماق مث « ةادغلا ىلص ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حبصأ نأ املف « «ادغ

 « هينيع يف لفت « دمرأ وهو « الع اعدف < مهفاَصُم ىلع سانلاو ءاوللاب اعدف « امئاق

 . هل حبو « ءاوللا هيلإ عفدو

 . اه لواطت نميف انأو : ةديرب لاق

 دمحم انريخأ :هللا همحر لاق «( ٤ ص ) صئاصخلا يف يئاسنلا هجرخأ دقو
 .هب ءدقأو نب نيسح انربخأ :لاق دلاخ نب ذاعم انربخأ :لاق برح نب يلع نبا

 . حيحص ثيدح اذه

 : ركاش دمحأ قيقحتب ( ٠۷١ ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق
 ءاج : لاق ةمقلع نع « مهاربإ نع شمعألا انثدح « ةيواعم وبأ انثدح

 نع ةمثيخ نع شمعألا انثدحو : ةيواعم وبأ لاق . ةفرعب وهو رمع ىلإ لجر
 تكرتو « ةفوكلا نم نينمؤملا ريمأ اي تفج : لاقف رمع ىنا هنأ « ناورم نب سيق

 نيب ام المي داك ىتح ,خفتناو «بضغف .هبلق رهظ نع فحاصملا يلع الجر اهب

 لاز امف . دوعسم نب هللا دبع :لاق ؟ كحيو وه نمو :لاقف « لحرلا يتبعش

 ! كحيو : لاق مث اهيلع ناك يتلا هلاح ىلإ داع ىتح « بضغلا هنع رسيو ًافطي
 «كلذ نع كئدحأسو « هنم كلذب قحأ وه دحأ سانلا نم يقب هملعأ ام هللاو

 ةليللا ركب يلأ دنع رُسي لازي ال ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك

 جرخف «هعم انأو ةليل تاذ هدنع رّمَس هنأو «نيملسملا رمأ نم رمألا يف «كلذك

 يلصي مئاق لجر اذإف « هعم انجرخو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 املف « هتءارق عمتسي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف « دجسملا يف

 نأ هرس نم » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هفرعت نأ اندک

 لجرلا سلج مث : لاق « دبع مأ نبا ةءارق ىلع هأرقيلف « لزنأ اك ابطر نارقلا أرقي
 « هطعت لس :  لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجف « وعدي
 تودغف : لاق . هنرشبألف « هيلإ نودغأل « هللاو : تلق : رمع لاق © هطعت لس

 ريخ ىلإ هتقبس ام ءهللاو الو ءهرشبف هيلإ ينقبس دق ركب ابأ تدجوف « هرشبأل
 . هيلإ ينقبسو الإ طق



 . حيحص ثيدح اذه

 يف ىرت ا سيق نب ةمقلع هعبات .دكلو « لاحلا روتسم ناورم نب سيقو
 تكتلا يف هللا همحر ظفاحلا ركذ دقو . هلل دمحلاو حيحص ثيدحلاف « دنسلا

 ةمقلع نبا لخدأ هللا ديبع نب نسحلا نأ «ناورم نب سيف ةمجرت يف «فارظلا

 « درفملا للعلا يف يذمرتلا اهركذف : لاق . هخيشو يبضلا اعرق رمعو سيف نبا
 . شمعألا 50 لا ثيدحب مكح يراخبلا نإ : لاقو

 . هخيشو : تلق . عئرقلا ةدايز لجأ نم هنأك : لاق

 «شمعألا هطبض دقو :لاق مث للعلا يف هركذ ينطقرادلا نإ :ظفاحلا لاق مث
 .ارصتخم ها . شمعالا ىلع هللا ديبع نب نسحلا ساقي الو . باوصلا هثيدحو

 يوارلاو اميس ال ءباوصلا وه ينطقرادلا هركذ امو :نمحرلا دبع وبأ لاق

 نايفس هاور اذكو « شمعألا يف سانلا تبثأ نم وهو « ةيواعم وبأ شمعألا نع
 نايفس هببنل شمعألا طلغ ولو « ريبك ظفاح وهو « فارشألا ةفحت يف اي « يروثلا

 . ملعأ هللاو . عبتلا يف ثيدح يف يب رم اك

 بيرك وبا انئدح :هللا همحر لاقف ( 75 ص ١ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 نب مصاع انثدح « ةدئاز نع يفعجلا يلع نب نيسح انثدح « ءالعلا نب دمحم

 . هب « هللا دبع نع رز نع دوجنلا يبأ
 نب ركب يلأ نع مدا نب یی انثدح « بيرك وبأ انثدح هللا همحر لاقو

 . هب « هللا دبع نع رز نع مصاع نع شايع

 : 4568 ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 دوجتلا يبأ نب مصاع انثدح « ةدئاز انثدح : لاق « ورمع نب ةيواعم انثدح

 ركب يها نيب هانأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هللا دبع نع رز نع
 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ءاهلَحّسف ءاسنلا حتفاف « يلصي هللا دبعو « رمعو

Nمأ نبا ةءارق ىلع هأرقيلف < مرا فعمل  
 لس و :لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لعجف ١ ذ ؛لأسي مدقت مث « دبع
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 « دتري ال اناهإ كلأسأ ينإ مهللا : لأس اميف لاقف « هطعت لس « هطعت لس .هطعت

 ةنج ىلعأ يف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص دمحم كيبن ةقفارمو « دفني ال اميعنو

 نإ :لاقف ءهقبس دق ركب ابأ دجوف « هرشبيل هللا دبع ٌرمع أف : لاق . دلخلا

 .ريخلاب اقاّبس تنك دقل «تلعف

 . نسح ثيدح اذه

 نع دامح انثدح « نافع انثدح :( 484. ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ةلدهب نب مصاع

 .( ٣۷٤و ٤١۱ ص 82ج )و ( ۲۱ ص ١ جز ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 :( 458 ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامالا لاق

 شايع نب ركب وبأ انث « مدآ نب ىبحي انث « لالخلا ىلع نب نسحلا انثدح

 هللا لوسر نأ هارشب رمعو ركب ابأ نأ دوعسم نب هللا دبع نع رز نع مصاع نع
 « لزنأ ك اضغ نآرقلا أرقي نأ بحأ نم » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . « دبع مأ نبا ةءارق ىلع أرقيلف

 . نسح ثيدح اذه

 .هب ءمدآ نب ىي انث :لاقف ( ۷ ص ١ + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 :( "50 ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 كاحضلا نع كيف يأ نبا انث « يقشمدلا مهاربإ نب نمحرلا دبع. انثدح

 تلق : لاق مالّس نب هللا دبع نع ةملس يأ نع « رضنلا يلأ « ناثع نبا

 يف هللا باتك يف دجنل انإ : سلاج ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرو

 ىضق الإ « اعيش اهيف هللا لأسي « يلصي نمؤم دبع اهقفاوي ال « ةعاس ةعمجلا موي

 ؛ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ راشأف :هللا دبع لاق .هتجاح هل

 : لاق ؟ يه ةعاس يأ :تلق .ةعاس ضعب وأ تقدص :تلقف «ةعاس ضعب وأ

 دبعلا نإ « ىلب ١ : لاق . ةالص ةعاس تسيل اهنإ : تلق « راهنلا تاعاس رخخآو

 . ©« ةالصلا يف رهف « ةالصلا الإ هسبحي ال « سلج مث ىلص اذإ نمؤملا

 . حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه
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 : ( ۲۹۹۸ ) تا حر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةمركع نع ءابلع نع تارشلا ينأ ن نب دواد انثدح سنوي انثدح
 ةعبرأ ضرألا يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر طخ :لاق «سابع نبا

 هللا لوسر لاقف . ملعأ هلوسرو هللا : اولاقف 4 ؟ اذه ام نوردت ٠ :لاق ءطوطخ

 « دليوخ تنب ةجيدخ ةنجلا لهأ ءاسن لضفأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 .« نارمع تنب ميرمو « نوعرف ةأرما محازم تنب ةيساو ؛دمحم تنب ةمطافو

 .بدؤملا دمحم نبأ وه سنويو «حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 انئدح « نمحرلا دبع وبأ انثدح ( ۲۹۰۳ هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . ءىرقملا ديزي نب هللا دبع وه نمحرلا دبع وبأو . هب « دواد

 .هب «دواد انثدح دمصلا دبع انثدح ( ۲۹۹۰ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 : Nf) ص ٠١ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 يِرْيَرُجلا نع مهاربإ نب ليعامسإ انربخأ ٍقٌرْوَّدلا مهاربإ نب دمحأ انثدح
 هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ يأ : ةشئاعل تلق : لاق قيقش نب هللا دبع نع

 .:تلاق ؟ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ بحأ ناك ملسو هلا ىلعو

 ةديبع وبأ : تلاق ؟ نم مث : تلق . رمع : تلاق ؟ نم مث : تلق . ركب وبأ

 . تتكسف : لاق ؟ نم مث : تلق : لاق . حارجلا نبا

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 دمحم نب يلع انثدح : لاقف ( ۳۸ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « يريرجلا ينربخأ ةماسأ وبأ انث

 :( 507 ص ٠١ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نايفس | ان ربخأ :الاق لّمؤملاو يملا نب رشي انثدح نالْيَغ نب دومح انثدح

 هللا ىلص يبنلا نأ : سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع تباث يلأ نب بيبح نع



 .« رخآلا مريلاو للاب نمؤي دحأ راصنألا ضغبي ال و :يل لاق ملسو هلا ىلعو هيلع

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . ليعامسإ نبا : وه لمؤملاو . حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 حّرصي ملو « سّلدم تباث يبا نب بيبحو . نورقم هنکلو فعضلا نم ءيث هب
 : ( 1۸ ص ) «ةباحصلا لئاضف يف ياسنلا مامإلا لاق «عباتم هنكلو «ثيدحتلاب

 شمعألا نع ةيواعم يأ نع ءالعلا نب دمحمو « ناميلس نب مدا نب دمحم انربخأ

 . هب ريبج نب ديعس نع تباث نب يدع نع

 : ( ٠١٣۰ ص ه جر هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 هيبأ نع ةديرب نبا نع ةديبع نب "دعس نع شمعألا انث ةيواعم وبأ انث

 : انمدق امل لاق « ةيرس يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر انثعب : لاق

 : لاق . يريغ هاكش وأ هتوكش امإف : لاق « ؟ مكبحاص ةباحص متيأر فيك »

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا اذإف : لاق . البكي الجر تنكو « يسأر تعفرف
 . « هلو لعف هيلو تنك نم ١ : لوقي وهو : لاق . ههجو ٌرَّمحا دق ملسو

 . حيحص ثيدح اذه

 .هب شمعألا انث عيكو انث ( "ه8 ص ه + ر هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 انربخأ : هللا همحر لاقف ( 17 ص ) صئاصخلا يف ئاسنلا هجرخأ دقو

 . هب ‹ شمعألا انثدح : لاق ةيواعم وبأ انثدح : لاق ءالعلا نب دمحم

 : هللا همحر لاقف « عوفرملا هنم ( ه7 ص ٠١ + ) ةبيش يأ نبا جرخأو

 1١88(. ص ۳ + ) راعسألا فشك يف اک « رازبلا هجرخأو

 :( ۳٤۷ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يملسلا وهو « هانتبثأ ام باوصلاو « ديعس لصألا يف )١(

a: 



 ريبج ني ديعس نع مكحلا نع ' 'ةينغ ينأ نبا انث نيكد نب لضفلا انث
 املف « ةوفج هنم تيأرف « نما يلع عم توزغ : لاق ةديرب نع سابع نبا نع
 تيارف .هتصقنتف ايلع تركذ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تمدق

 ُتسلأ « ةديرب اي ٠ : لاقف ريغتي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر هجو

 هالوم ٌتنك نم » :لاق .هللا لوسر اي ىلب :تلق « ؟ مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ

 . ۲ هالوم يلعف

 . حيحص ثيدح اذه

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ۸۳ ص ١١ ج ) ةبيش يأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « مّكَحلا نع ةّيِنَع يأ نبا نع نيكد نب لضفلا
 دمحم انربخأ : هللا همحر لاقف ( 34 ص ) «صئاصخلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .هب ةي يلأ نب كلملا دبع انثدح : لاق . دمحأ وبأ انثدح : لاق « ىنثملا نبا

 نب كلملا دبع انثدح : لاق معن وبأ انثدح « دواد وبأ انربخأ : اضيأ لاقو

 ٠ . هب « ةع يبأ

 :هبقع لاقو ( ١188 ص  ج ) ءراتسألا فشك يف اك «رازبلا هجرخأو
 . اذه الإ ةديرب نع سابع نبا دنسأ ملعن ال

 :( 748 ص ٠١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 سنأ نع ةداتق نع رمعم انربخأ « قازرلا دبع انربخأ ديمح نب دبع انثدح
 اي

 كلذو . هتزانج فخأ ام : نوقفانملا لاق « ذاعم نب دعس ةزانج تلمح امل : لاق

 : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا كلذ غلبف « ةظيرق ينب يف همكحل

 . « هلمحت تناك ةكئالملا نإ و

 لئاضقو بيذهتلا بيذهت يف اك هانتبنأ ام باوصلاو , نسحلا نع ةئبيع يلأ نبا لصألا يف )١(
 « ديمح نب كلملا دبع وه ةينغ ينأ نباو ( 84 ص ۲ + ) دمحأ مامإلل ةباحصلا

 . ةنيبع نبا وه مكحلاو

 هم ١



 . ملسم طرش ىلع ره : نمحرلا دبع وبأ لاق
 : ( ۱۳١ صا ١ ج) هللا همحر يديمحلا لاق

 هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع ةّرْمَع نع يرهزلا انث : لاق نايفس انث
 : تلقف « ةءارق امف تعمسف « ةنجلا تلخد و : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 . « ربلا مكلذك « ربلا مكلذك . نامعنلا نب ةثراح : اولاقف ؟ اذه نم

 .يرهزلا لاق كلذك «هيف كش ال معن :لاق ؟ةَرْمَع نع وه :نايفسل ليقف

 :( ۲۷۱ ص ١ ج ) هللا همحر «ىنثملا نب يلع نب دمحأ «ىلعي وبأ مامإلا لاق
 ينثدح قاحسإ نب دمحم نع عْيَرُر نب ديزي انثدح « رمع نب هللا ديبع انثدح

 لزأ ملف ةفلدزملا نم يلع نب نيسحلا عم تعفد : لاق ةمركع نع حلاص نب نابأ

 لالهإلا اذه ام : هل تلقف + ةرمجلا ىلإ ىهنتا ىتح . كيبل كيبل : لوقي هعمسأ
 « ةرمجلا ىلإ ىهتنا ىتح لهب بلاط ينأ نب يلع يبأ تعمس : لاقف ؟ هللا دبع ابأ اي

 : لاق . اييلإ ىهتنا ىتح لأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينثدحو

 يخأ ينربخأو : لاق . قدص : لاقف « نيسح لوقب هتربخأف سابع نيا ىلإ تعجرف
 لهي . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر فيدر ناکو « سابع نب لضفلا
  ةرمجلا ىلإ ىهتنا ىتح

 : ( 507 ص) هللا همحر ىلعي وبأ لاقو
 نب نابأ يتثدح قاحسإ نب دمحم نع « ىلعألا دبع انثدح « ركب ربأ ينثدح

 :لوقي هعمسأ لزأ ملف ,ةفلدزملا نم يلع نب نيسح عم تعفد :لاق ةمركع نع حلاص
 ؟ هللا دبع ابأ اي  لالهإلا اذه ام : هل تلق « ةرمجلا ىلإ ىبتنا ىتح . كيبل كيبل

 ا لا « لهي بلاط ينأ نب يلع يبأ تعمم نإ : لاق

 . ةبيش يلأ نبا : 52 يا

 لا



 :( ۳٣١ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 بهو نب ديعس تعمم : لاق قاحسإ يلأ نع ةبعش انث « رفعج نب دمحم انث

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم ةتس وأ ةسمخ ماقف ٠ سانلا ىلع دشن : لاق

 تنك نم: لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ اودهشف « ملسو هلا

 . ٩ هالوم يلعف هالوم

 . حيحص ثيدح اذه

 انريخخأ : هللا همحر لاقف ( ٠١١ ص ) صئاصخلا يف ُئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 ١ . هب « ةبعش انثدح : لاق دمحم انثدح : لاق ىنثملا نب دمحم

 : لاق « ةّصيُنصملا يضاق « يلع نب دمحم نب يلع انربخأ : هللا همحر لاق مث

 ء بهو نب ديعس ينثدح :.لاق قاحسإ يأ نع ليئارسإ انثدح : لاق فلخ انثدح

 . ةتس هيلي امم ماق هنأ

 : ( 74 ص ۲ + ) هللا همحر يفاسنلا مامإلا لاق

 ةدئاز نع يلع نب نيسح نع يرسل نب داّنَمو « مهاربإ نب قاحسإ انربخأ

 هلا ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر ضبق امل : لاق هللا دبع نع رز نع مصاع نع

 نوملعت معسلأ : لاقف رمع مهاتأف . ريمأ مكنمو ريمأ انم : راصنألا تلاق  ملسو

 مكيأف ؟سانلاب يلصي نأ ركب ابأ رمأ دق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ

 . ركب ابأ مدقتن نأ هللاب ذوعن : اولاق !؟ ركب ابأ مدقتي نأ هسفن بيطت

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۷١۷ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رمع نبا نع ملاس نع ةبقع نب ىموم نع دامح انثدح دمصلا دبع انثدح

 اشاح ام « يلإ سانلا بحأ ةماسأ  :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ

 . اهريغ الو ةمطاف

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 و١



 ءدنسملا يف اک ءرمع نب هللا دبع وه .اهريغ الو ةمطاف اشاح ام لئاقلاو

 . فارشألا ةفحت يف اک يزاغملا يف « يراخبلا يف ثيدحلا لصأو ( ه848)

 #1١(: ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 سنأ تعم : لاق « يّدُسسلا نع نايفس انث « يدهم نب نمحرلا دبع انث

 ناكل ءملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص يبنلا نبا مهاربإ شاع ول :لوقي كلام نبا

 . ايبن اقيَّدِص

 نسح وهو . نمحرلا دبع نب ليعامسإ : ره يّدُسلاو . نسح ثيدح اذه
 . هللا ءاش نإ « ثيدحلا

 : ( 44 ص ) صئاصخلا يف « هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق

 هللا دبع انربخأ : لاق يلع نب رصن انثدح : لاق ىبحي نب ايركز ينربخأ
 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ادعس نأ هيبأ نع نميأ نب دحاولا دبع نع دواد نبا

 . ۲ هالوم يلعف هالوم تنك نم » : ملسو هلا ىلعو هيلع

 . يبيرخلا : وه دواد نب هللا دبعو . حيحص ثيدح اذه

 :(95؟ ص ١ + ر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 سابع نبا نع ةمركع نع رمحأ نب ِءاَيْلِع انث « دواد انث « دمصلا دبع انث

 : لاق مث , طوطخخ ةعبرأ طخ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 ةنجلا ءاسن لضفأ » : لاق . ال : اولاق « ؟ طوطخلا هذه تططخ مل نوردتأ »

 ةيساو ‹« دمحم تنب ةمطافو « دليوخ تنب ةجيدخو « نارمع تنب ميرم : عبرأ

 . ٠ مجاز ةنبا

 نع دواد انث "”نمحرلا دبع وبأ انث : ( ١5" ص ١ + ) هللا همحر لاقو

 . هب « سابع نبا نع ةمركع نع ءابلع

 )١( يرقملا ديزي نب هللا دبع وه ٠ رمحأ نبا وه : ءايلعو « تارفلا يبأ نبا وه : دوادو .

 لمه١



 ةفحت يف ا «ىربكلا بقانلا يف يلاسنلا هجرخأ دقو «حيحص ثيدح اذه

 بوقعي نب ميهاربإ نعو . دمحم نب سنوي نع دمحم نب سابعلا نع « فارشألا
 نع مهتئالث « لاهنم نب جاجح نع روصنم نب ورمع نعو . نامعنلا يها نع
 . ها . دحاو مهثيدح ىنعمو « هب هنع تارفلا يلا نب دواد

 ١١١(. ص ه ج) ىلعي وبأو (015 ص ١ ج) ديمح نب دبع هجرخأو

 انث يصيِطَملا ركب وبأ انربخأ : لاقف ( ٠٠١ ص ٣ + ) کاحلا هجرخأو
 تارفلا ينأ نب دواد نع دمحم نب سنوي انث يلأ ينثدح لبنح نب دمحأ نب هللا دبع

 . هب « سابع نبا نع ةمركع نع رمحأ نب ءابلِع نع

 . هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : ماحلا لاق مث
 «بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح :لاقف ١86( ص ۳ ج) احلا هجرخأو

 يأ نب دواد انث « بّدؤملا دمحم نب سنوي انث « يِروُدلا دمحم نب سابعلا انث

 . هب « تارفلا

 . ةقايسلا هذهب هاجرخي ملو « دانسإلا حيحص ثيدح اذه : لاق

 : ( ٤٤۷ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هيبأ نع ةيواعم نب مكح نع يرْيَرُجلا نع ةملس نب دامح انث « نافع انث

 «ةمأ نيعبس نوفوت متنأ ١ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ
 . « ىلاعتو كرابت هللا ىلع اهمركأو اهريخ متنأ

 طلت .سايإ نب ديعس دوعسم وبأ وه يِرْيرُجلاو .حيحص ثيدح اذه
 . تارينلا بكاوكلا يف م « طالتخالا لبق هنع ىور ةملس نب دامح نكلو .

 اميف : دامح لاق نسح انث : ( ۳ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 . هب « ةيواعم نب مكح نع ثدحي يِرْيَرْجلا تعمسو : لاق « هتعمس

 : ٠١۹( ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع قيقش نب هللا دبع نع يرْيَرَجلا انث : لاق « مهاربإ نب ليعامسإ انث
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 سلاج وهو . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تيتأ : لاق ''ةلاوح نبا
 « ؟ ةلارح نب اي كبتكأ الأ ٠ : لاقف « يلي هل بتاك هدنعو « ةمود لظ يف

 يف ةرم ليعامسإ لاقو . ينع ضرعأف . هلوسرو يل هللا راح ام يردأ ال : تلق
 ضرعأف . هللا لوسر اي ميف يردأ ال : تلق ٠ ؟ ةلاوح نب اي كبتكن ٠ : ىلوألا

 :تلق « ؟ ةلاوح نب اي كبتكنأ » : لاق مث «هيلع يلي «هبتاك ىلع بكأف « ينع

 . هيلع يمي هبتاك ىلع بكأف « ينع ضرعأف . هلوسرو يل هللا راخ ام يردأ ال

 . ريح يف الإ بتكي ال رمع نإ : تلقف ءرمع باتكلا يف اذإف « ترظنف : لاق

 فيك « ةلاوح نب اي ٠ : لاقف « معن : تلق « ؟ ةلاوح نب اي كبتكنأ » : لاق مث

 يردأ ال : تلق ٠ ؟ رقب يصايص اهنأك « ضرألا فارطأ يف جرخت ةنتف يف لعفت
 ناك « اهدعب جرخت ىرخأ يف لعفت فيكو ٠ : لاق . هلوسرو يل هللا راخ ام

 : لاق . هلوسرو يل هللا راخ ام يردأ ال : تلق « ؟ بنرأ ةخافتنا اهيف ىلوألا

 تذخأو تيعسف تقلطناف : لاق - ذئتيح ىفقم لجرو : لاق - « اذه اوعبتا »

 : تلقف « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ههجوب تلبقأف « هيبكنمب
 . هنع هللا يضر « نافع نب ناثع وه اذإو : لاق . « معن » : لاق ؟ اذه

 ديعس : وهو يِرْيَرْجلاو . حيحصلا لاجر هلاجر . حيحص ثيدح اذه

 نمت « ةيلع نباب روهشملا « مهاربإ نب ليعامسإ نإف « اطلتخم ناك نإو . سايإ نبا
 . تارينلا بكاوكلا يف اک « طالتحالا لبق هنع ىور

 : لاقف ( ه 85 ص ١ + ) ةباحصلا لئاضف دئاوز يف يعيطقلا هاور دقو

 نع ةملس نب دامح انثدح : لاق « لاهنم نب جاجح انثدح : لاق « مهاريإ انثدح

 . هركذف . ةلاوح نب هللا دبع نع قيقش نب هللا دبع نع يريرجلا ديعس

 ج ) دادغب خيرات يف هتمجرت .يجكلا ملسم وبأ هللا دبع نبا :وه مهاربإو

 .ديعس نب ينغلا دبعو «ينطقرادلاو «لامحلا نوراه نب یسوم هقثو يا؟١ ص ٦

 . هللا دبع : وه ةلاوح نبا (۱)



 :( هه صا ١ + ) هللا همحر هجام نبا مامإلا لاق

 ءاذحلا دلاخ انث « ديجملا دبع نب باهولا دبع انث « ىنثملا نب دمحم انثدح

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ةبالق ينأ نع

 ءايح مهقدصأو «رمع هللا نيد يف مهدشأو ءركب وبأ يتمأب يتمأ محرأ » : لاق

 مهملعأو ,بعك نب يأ هللا باتكل مهأرقأو «بلاط يبأ نب يلع مهاضقأو «ناثع

 ءانيمأ ةمأ لكل نإو الأ «تباث نب ديز مهضرفأو «لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب
 . « حاّرجلا نب ةديبع وبأ ةمألا هذه نيمأو

 ةبالق يأ نع ءاذحلا دلاخ نع نايفس نع عيكو انث « دمحم نب ىلع انثدح

 . « ضئارفلاب مهملعأو » : ديز قح يف لوقي هنأ ريغ  "هلثم
 . ناهربب هلعأ نم تأي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 « اًدرفنم عبط ةباحصلا لئاضف نم ( 4١ ص ) ئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . ىربكلا نم : وهو

 : لاقو ‹ ةوطع مهاربإ : قيقحتب ( 5590 ص ه + ) يذمرتلا هجرخأو

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 ةنسلا يف هللا همحر «مصاع ينأ نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ مامإلا لاق

 ٥۸۱(: ص ۲ ج)

 نع دقاو نب نيسح نع بابحلا نب ديز انث « ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح
 بسحأل ينإ ١ :لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هيبأ نع ةديرب نبا
 . 6 رمع اي كنم قرفي ناطيشلا

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۲۸۳ ص ۳ ج ) راتسألا فشك يف اک هللا همحر رازبلا لاق
 نع ورمع نب دمحم انث « ةماسأ وبأ انث « يركسعلا دلاخ نب رشب انثدح

 اهنأ رهاظلاءةمادق يأ دنع : ىرخألا ةخستلا يفو < ةمادق نبا دنع « هلثم ٠ : هلوق دعب )١(

 . كلذل فارشألا ةفحت يف دجوت الو ءال ىنعم ال ةدايز

 للملا



 ديز هيبأ نع ديز ني ةمامأ نع بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحيو ةملس يأ

 وهو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم تجرخ : لاق ةثراح نبا

 اهانلعجف , اهاتحلصأو اهانحبذ دق ةاش انعمو « ةكم مايأ نم راح موي يف « يفدرم

 ةيحتب هبحاص امهنم دحاو لك ايحف « ليفن نب ورمع نب ديز هيقلف « ةرفس يف

 ورمع نبا:ينعي ٠ ديز اي ١ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف « ةيلهاجلا

 ةرت ريغل كلذ نإ « دمحم اي « هللاو : لاق ٠ ؟كل اوفنش دق كموق ىرأ يل ام»

 مهتدجوف « رييخ رابحأ ىلع مدقأ ىتح نيّدلا اذه بلطأ ُتجرخ نكلو « مييف يل

 ىتح تجرخف . يغتبأ يذلا نيدلاب اذه ام : تلقف « هب نوكرشيو هللا نودبعي

 اذه ام : تلقف « هب نوكرشيو هللا نودبعي مهتدجوف « ماشلا رابحأ ىلع مدقأ

 ادحأ ملعن ام نيد نع لأستل كنإ : مهنم لجر لاقف . يغتبأ يذلا نيدلاب

 : لاق ينآر املف « هيلع مدقأ ىتح تجرخف . ةريزجلاب خيش ث الإ هب هللا ديعي

EEهللا تيب لهأ نم انأ : تلقف ؟ تنأ نيأ نمف <  

 يبن ثعب دق « كدالبب رهظ دق بلطت يذلا نإ : لاق . ظرقلاو كوشلا لهأ نم

 : لاقف « ةرفسلا هيلإ برقف : لاق . دمحم اي ءيشب سحأ ولف . همجن علط دق

 لك ال ثنك ام : لاقف باصنألا هذه نم بصنل اهانحبذ ةاش : لاق ؟اذه ام

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىقأف : ةثراح نب ديز لاق ءاقرفتو .هللا ريغل حبذ اعيش

 «ساحن نم امهدحأ ناص تيبلا دنع ناكو « هب فاطف هعم انأو ؛تيبلا ملسو هلآ

 اوحسمت اوفاط اذإ نوكرشملا ناكو . ةلئان : رخاللو . فاسي : امهدحأل لاقي

 ر و رل و هلع لل لص نبل نا ا

 : لاقف امهتحسمف . لوقي ام رظنأ ىتح امهحسمأل : يسقن يف تلقف : لاق

 « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلع لزنأو : a (Fae لأ. دير ا

 .6 ةدحاو ةمأ ثعيي ١ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ءورمع نب ديز تامو

 : قيقحتب ( ۳۷۲ ص ١ + ) ىلعي وبأ هجرخأو . نسح ثيدح اذه

 انثدح : لاق راشب نب دمحم انثدح : هللا همحر ىلعي وبأ لاقف .يرثألا قحلا داشرإ

 هب ءورمع نب دمحم انثدح - هباتك نم انيلع هالمأ -ديحملا دبع نب باهولا دبع
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 ءملسم طرش ىلع ثيدح اذه : لاقو ( ۲۱۹ ص ۳ + ) ماحلا هجرخأو

 .بيذهتلا بيذهت يف اک تاعباتملا يف ورمع نب دمحم ىور امنإ ملسمو لاق اذك .هاجرخي ملو

 :( 989 ص 4 جر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : ريرج لاقو : لاق لبش نب ةريغمللا نع سنوي ينثدح « نطق وبأ انث

 مث ٠ يتلح تسبل مث « يتبيع تللح مث ؛ يتلحار تختأ ةنيدملا نم توند ال

 «قدحلاب سانلا ينامرف ءبطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر اذإف تلخد

 ؟ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينركذ « هللا دبع اي : يسيلجل تلقف

 ع هتبطخ يف هل ضرع ذإ بطخي وه ائيبف ءركذ نسحأب افنآ كركذ «معن :لاق

 نمي يذ ريخ نم جفلا اذه نم » وأ « بابلا اذه نم مكيلع لدي » : لاقو

 .ينالبأ ام ىلع لجو زع هللا تدمحف :ريرج لاق « كلم ةحسم ههجو ىلع نإ الأ

 .معن : لاق ؟ لبش نب ةريغملا نم هتعمس وأ « هنم هتعمس : نطق وبأ لاقو

 هللا دبع نب ريرج نع فوع ني لبش نب ةريغملا نع سنوي انث ميعن وبأ انث

 « يتاح تسبل مث « يتبيع تللح مث « يتلحار تخنأ ةنيدملا نم توند امل : لاق

 ىلع تملسف « بطخي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرو تلخدف:لاق

 : يسيلجل تلقف « قدحلاب موقلا ينامرف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا

 .هلثم ركذف ؟ائيش يرمأ نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذ له

 . سنوي انث فسوي نب قاحسإ انث : ( 514 ص 4 + ) هللا همحر لاقو

 . هلثم ركذف

 . ( ٠١١ ص ١١ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأ دقو . نسح ثيدح اذه

 زيزعلا دبع نب دمحم انربخأ :لاقق ( 7٠١ ص ) ةباحصلا لئاضف يف يناسنلاو

 .هب «قاحسإ يأ نب سنوي نع ىبموم نب لضفلا انأ :الاق ثيرح نب نيسحلاو ناوزغ نبا

 : هللا همحر لاقغ ( 50. ص ۲ + ) يديمحلا هجرخأو

 تعم : لوقي اسيق تعم“ : لاق دلاخ يأ نب ليعامسإ انث :لاق نايفس انث

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينآر ام : ىلجبلا هللا دبع نب ريرج
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 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو : لاق . يهجو يف مسبت الإ

 « كلم ةحسم ههجو ىلع ءنمي يذ ريخ نم لجر بابلا اذه نم مكيلع علطي ٠
 . هللا دبع نب ريرج علطف

 . حيحص ثيدح اذه

 سابعلا انربخأ : ( 45 ص ) صئاصخلا يف هللا همحر ياسنلا مامإلا لاق

 رمتعم اثدح : لاق « باهولا دبع نب رمع انثدح : لاق « يربنعلا مظعلا دبع نبا

 هللا ىلص يبنلا نأ نيصح نب نارمع نع يعبر نع روصنم نع هيبأ نع ناميلس نبا
 : لاق وأ « هلوسرو هللا بحي الجر ةيارلا نيطعأل » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . هيدي ىلع هللا حتفف ءدمرأ وهو اًيلع اعدف « هلوسرو هللا هبحي»

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 595 ص ۽ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ريفن نب ريبج نع رماع نب ملس نع ةيواعم انث يدهم نب نمحرلا دبع انث
 ةرم نب بمعك ماقف «هنع هللا يضر ناثع لتق دعب ةيواعم عم نيركسعم انك :لاق

 ام ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نم هتعمس ءيش الول :لاقف يزيبلا
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ركذب “عم املف . ماقملا اذه تمق

 « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نحن انيب : لاقف سانلا سلجأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف : لاق . الجرم هيلع نافع نب نامع رم ذإ
 ذئموي اذه ءاذه يلجر نيب نم » وأ ؛ يمدق تحت نم ةنتف نجرختل » :ملسو هلآ

 كنإ : لاقف ربنملا دنع نم يدزآلا ةلاوح نبا ماقف.:لاق « ىدهلا ىلع هعبتا نمو

 تملع ولو « سلجملا كلذ رضاحل ينإ « هللاو : لاق . معن : لاق ؟ اذه بحاصل

 . هب ملكت نم لوأ تنك « اقدصم شيجلا يف يل نأ

 نع بويأ انث دلاخ نب بيهو انأ - يناسربلا ينعي - ركب نب دمحم انث

 ركذي ةيواعم هعمس املف ( 55 ص ۳ + ) هللا همحر مصاع ينأ نبال يناثملاو داح الا يف 00(

 . اوتمصأو اوسلجأف سانلا رمأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 هللا يضر ةيواعم ةرامإ يف « ءايليإب ءايطخخ تماق : لاق ثعشألا يبأ نع ةبالق يبأ

 ثيدح الول : لاقف « بعك نب ةرم ملكت نم رخا ناكو « اوملكتف « هنع ىلاعت

 لجر رمق « اهبرقف ةنتف ركذي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعبس
 ؟ هللا لوسر اي اذه :تلقف « ىدهاو قحلا ىلع هباحصأو ذغموي اذه ٠ :لاقف عنقم

 . هنع ىلاعت هللا يضر ناهثع وه اذإف « اذه » : لاقف « هيلإ ههجوب تلبقأو

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( 2078 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةملس يلأ نع ورمع نب دمحم انربخأ دامح انثدح لماك وبأ انثدح

 صاعلا انبا » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ

 . ( ماشهو ورمع ؛ نانمؤم

 . نسح ثيدح اذه

 . هب « دامح انث دمصلا دبع انث : ( 88٠١ ) هللا همحر لاقو

 : الاف لماك وبأو ىسوم نب نسح انث : ( ۸1۲١ ) دمحأ مامإلا لاقو
 . هب « ةملس نب دامح انثدح

 : ( 55097 ص ۽ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نامعنلا نع يبعشلاو ةمثيخ نع مصاع نع نابيش انث : لاق مشاه انث

 سانلا ريخ » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ريشب نبا

 « مهتداهش مهنامأ قبست موق يتب مث « مهنولب نيذلا مث « مهنولي نيذلا مث « ينرق
 . ٠ مهنا مهتداهشو

 ةمثيخ نع ةلدهب نب مصاع نع ةملس نب دامح انث : الاق سنويو نسح انث

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ريشب نب نامعتلا نع نمحرلا دبع نبا

 نيذلا مث « مهنولي نيذلا مث ء مهيف تثعب نيذلا نرقلا ةمألا هذه ريخ » : لاق

 . « مهنولي نيذلا نولي نيذلا مث « مهنولي
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 ٠. مهنايأ متداهشو « مهتداهش مهنابأ قبست مارقأ أشني مث ١ :نسح لاق

 نع يلع نب نيسح انث : ( ۲۷۹ ص ٤ + ر هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ريشب نب نامعتلا نع ةمثيخ نع مصاع نع ةدئاز

 مصاع نع ركب وبأ انأ رماع نب دوسأ انث : ( ۲۷۷ ص و هللا همحر لاقو

 . هب « ريشب نب نامعنلا نع ةمثيخ نع

 . نسح ثيدح اذه

 :لاق مث ( ۲۹۰ ص ۳ + ) راتسألا فشك يف اك رازبلا هجرخأ ثيدحلا

 . ها . نابيش الإ ةمثيحخو يبعشلا نيب عمج ادحأ ملعن ال

 ا ذاك یی رك ثركيداتم نع: نمحرلا دبع وبأ لاق

 .شايع نب ركب ابأو ةمادق نب ةدئازو ةملس نب دامح فلاخ دق - نمحرلا دبع نبا وهو

 نيسح انثدح اللا همحر لاقف (۱۷۷ ص ١17 ج) ةبيش يلأ نبا هجرخأو

 . هب « ريشي نب نامعنلا نع ةمثيخ نع مصاع نع ةدئاز نع يلع نبا

 ٠ i(1 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 دوعسم نب هللا دبع نع شيبح نب رز نع مصاع انثدح ركب وبأ انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص دمحم بلق دجوف « دابعلا بولق يف رظن هللا نإ : لاق

 بولق يف رظن مث « هتلاسرب هثعتباف « هسفنل هافطصاف « دابعلا بولق ريخ ملسو

 ءارزو مهلعجف « دابعلا بولق ررخ هباحصأ بولق دجوف « دمحم بلق دعب دابعلا

 اوأر امو «نسح هللا دنع وهف "انسح نوملسملا ىأر امف «هنيد ىلع نولتاقي هيبن

 . ءىيسأ هللا دنع وهف اقیس

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۲٣ ص ۳ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 يردخلا ديعس ابأ نأ يأ ينثدح : لاق « ىبحي يلأ نب دمحم نع ىبحي انث

  عدبلا نونسحتسي ال مالسإلا يلماكلا نيملسملا نإف عدبلل نينسحتسملل ليلد هيف سيل )١(

 . دوعسم نبا ىلع فوقوم وه مث
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 اودقوت ال ٠ :لاق ةيييدحلا موي ناك امل ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ثدح

 مرق كردي ال هنإف ؛ ارعنطصاو اهودقوأ ١ :لاق كلذ دعب ناك املف ٠« ليلب اران

 م مكدم الو مكعاص ج دعب

 . حيحص ثيدح اذه

 ةمجرت يف اک « دواد وبا هقثو دقو . ناعمس همسا « یی ينأ نب دمحم دلاوو

 . بيذبتلا بيذهت نم « دمحم هنيا

 .( ۲۷۲ ص ۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلاو

 :(108 ص ۱۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نانس نب دمحأ انثدحو ( ح ) ةملس نب دامح انربخأ ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 ةريره يلأ نع حلاص يأ نع مصاع نع ةملس نب دامح انربخأ نوراه نب ديزي انربخأ

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 ردب لهأ ىلع هللا علطا » : نانس نبا لاقو « هللا لعلف » : ىسوم لاق

 . ۲ مكل ترفغ دقف متكش ام اولمعا : لاقف

 . نسح ثيدح اذه

 . دوجنلا ينأ نبا : وه مصاعو
 ديزي انثدح : لاقف ( ٠١١ ص ٠١۲ + ) ةبيش يلأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « نوراه نبا

 هب « ديزي ان : هللا همحر لاقف ( ١40 ص ۲ + ) دمحأ هجرخأو

 هتلزنم قرف ليدعتلا يف عفري ال

 : ٠١١( ص ۳ + ) بختنلا يف هللا همحر ديمح نب دبع لاقو

 سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح انثدح : لاق لاهنم نب جاجح انثدح

 هيأ ٠ : لاقف . انريخ نباو انريخ ايو ءانديس نباو انديس اي : لاق الجر نأ

 . « هللا دبع نب دمحم انأ ٠ ناطيشلا مكنيوهتسي الو « مكلوقب مكيلع « سانلا
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 : ( ۱۹۲ ص ) هللا همحر لاق

 سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح انثدح : لاق ىموم نب نسحلا انثدح

 « انريبخ نباو انريخ اي : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرل لاق الجر نأ
 مكيلع ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . انديس نباو انديس اي

 . هلوسرو هللا دبع « هللا دبع نب دمحم انأ « ناطيشلا مكنيوهتسي الو ء مكلرقب

 . « هللا ينلزنأ يتلا يتلزنم قوف ينوعفرت نأ بحأ ام <« هللاو

 . حيحص ثيدح اذه

 يناسنلاو . ( ١544 ص )و ( ١97 ص ۲ + ) دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 .( ٠٠۰ و 545 ص ) ةليللاو مويلا يف

 مينع هللا يضر ةباحصلا ليدعت

 :( 57.0 ص ۲ + ) ةنسلا يف هللا همحر مصاع يبأ نب ركب وبأ مامإلا لاق
 و وبأ « ربز نب ءالعلا نب هللا دبع انث بابحلا نب ديز انث ركب وبأ انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق عقسألا نب ةلثاو نع رماع نب هللا دبع انث يقشمدلا
 هللاو « ينبحاصو « ينآر نم مكيف مادام روخب نولازت ال » : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 هللاو « ينبحاص نم بحاصو « يار نم ىأر نم مكيف مادام ريخم نولازت ال
 بحاص نم بحاصو يفآر نم ىأر نم ىأر نم مكيف مادام ريخي نولازت ال
 . 6 ينيحاص نم

 رماع نب هللا دبع ينثدح ءالعلا نب هللا دبع انث ملسم نب ديلولا انث يطوحلا انث
 .هوحن لسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع عقسألا نب ةلئاو نع يبصحبلا

 دقو . ةبيش يلأ نبا وه فلؤملا خيش ركب وبأو . حيحص ثيدح اذه
 . (۱۷۸ صا ۱۲ + ) هجرخأ

 )١( لصألا يف : ١ بيذبنلا بيذهت يف ا ء هانتبنأ ام باوصلاو « ريبزلا وبأ .
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 : ( ۳۷۲ ص ه جر هللا همر دمحأ مانألا لاق

 ثيأر : لاق ةبالق ينأ نع بويأ نع ديز نب دامح انث برح نب ناميلس انث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي وهو « هب سانلا فاط دقو « ةنيدملاب الجر

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم لجر اذإف . ملسو هلا ىلعو

 كبح هدعب نم هسأر ْنإو « لِضُملا باذكلا دعب نم نإ و :لوقي هتعمسف : لاق

 نكل « انبر تسل : لاق نمف . مكبر انأ : لوقيس هّنإو ١ تارم ثالث « كبح

 .« ناطلس هيلع هل نكي مل .كرش نم هللاب ذوعن ءانبنأ هيلإو انلكوت هيلع هللا انبر

 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر احلا لاق

 دمصلا دبع انث يرودلا دمحم نب سابعلا انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح

 بدنج انث يرسجلا هللا دبع ينأ نع يريرجلا ينثدح ينأ ينثدح ثراولا دبع نبا

 هللا ىلص هللا لوسر فلخ ىلصف « اهلقع مث هتلحار خانأف « ينارعأ ءاج : لاق

 قأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملس املف « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 يف كرشت الو ءادمحمو ينمحرا مهللا : ىدان مث « ابكر مث اهلاقع قلطُأف هتلحار

 « نولوقت ام ٠ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . ادحأ انتحر

 ةمحر رظح دقل ؛ : لاقف . لب : اولاق ٠ ؟ لاق ام اوعمست ملأ ؟ هريعب مأ لضأ وهأ

 اهسنإو اهنج «قئالخلا اهب فطاعت ةمحر لزنأف «ةمحر ةئام قلخ هللا نإ « ةعساو
 . ٠ ؟ هريعب مأ لضأ وهأ : نولوقت « نوعستو ةعست هدنعو « اهمئاببو

 نب ديعس وهو « يريرجلاو . حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 .تارينلا بكاوكلا يف اک «طالتخالا لبق هنم عم” ثراولا دبع نكل «هرخاب طلتخا ءسايإ

 « بيذهتلا بيذهت يف اک . ريشب نب يريمح همسا « يرسجلا هللا دبع وبأو

 نيعم نبا هقثو
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 : ( 1١٤ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 اتربخأ : ةرم لاقو . بيهص نب زيزعلا دبع انثدح ميهاربإ نب ليعامسإ انث
 ‹ همرق موي ليج نب ذاعم ناك : لاق كلام نب سنأ نع بيهص نب زيزعلا دبع

 املف « موقلا عم يلصيل دجسملا لخدف « هلخن يقسي نأ ديرب وهو مارح لخدف

 ةالصلا ذاعم ىضق املف «هيقسي هلخنب قحلو هتالص يف زّرمت ؛لوط اذاعم ىأر

 هلخنب قحلو هتالص يف زوجت «تلوط كار املف ءدجسملا لخد امارح نإ :هل ليق

 ءاجف : لاق !؟هلخن يقس لجأ نم ةالصلا نع لجعيأ « قفانمل هنإ : لاق . هيقسي

 هللا لوسر اي :لاقف «هدنع ذاعمو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ مارح

 لوط املف « موقلا عم يلصأل دجسملا تلخدف « يل الخن يقسأ نأ تدرأ ينإ

 Nh ا ل ا

 «مهب لوطت ال ؟ تنأ ناتفأ ؟ تنأ ناتفأ » :لاقف ذاعم ىلع ملسو هلا ىلعو هيلع

 . ءاهرحنو # اهاحضو سمشلاو ل 4 ىلعألا كبر مسا حبس ط ب أرقا
 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 ورمع انأ : لاقف ( 714 ص ۲ + ) ريسفتلا يف يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ليعامسإ انأ ةرارز نبا

 هنأ ملعيل هانركذ امنإو « هل احيرجت سيلو « ذاعل بيدأتلا باب نم اذهو

 . كلذ ىلإ جيتحا اذإ « مالكلا اذه وحن ذيملتلل لوقي نأ ملعملل زوجي

 : ۲۲ ص 4 + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا مامإلا لاق
 انث - ىسوم نبا ينعي - هللا ديبع انث ةمارك نب نافع نب دمحم انثدح

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ةفيذح نع قيقش نع مصاع نع ليئارسإ
 . « نيباذك ةعاسلا يدي نيب نإ » : ملسو هلا ىلعو

 . دانسإلا اذهب الإ ظفللا اذهب ةفيذح نع ىوري هملعت ال : رازبلا لاق

 . دوجنلا يأ نبا وه مصاعو . نسح ثيدح اذه



 : ( 1404 ص ٤ ج ) هللا همر يذمرتلا مامإلا لاق

 ةرامع انثدح عيرز نب ديزي انئدح ي رلع نب ورمع صفح وبأ انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر ىلع ناك : تلاق ةشئاع :, ةمركع انثدح ةصفح يأ نبا

 « هيلع الق قرعف دعق اذإ ناكف « « نيظيلغ نييرطق نيبوث ملسو هلا ىلعو هيلع

 نيبو هنم تيرتشاف هيلإ تثعب ول : تلقف « يدوببلا نالفل ماشلا نم رب مدقف

 يلامب بهذي نأ ديري امنإ « ديري ام تملع دق : لاقف هيلإ لسرأف ؟ ةرسيملا لإ

 دق « ا بذكو : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف . يمهاردب وأ

 . « ةنامألل مهادأو هلل مهاقتأ نم ينأ ملع

 نع ةبعش اضيأ هاور دقو . بيرغ حيحص نسح ثيدح ةشئاع ثيدح

 دواد ابأ تعم“ : لوقي يرصبلا سارف نب دمحم تعمس : ةصفح يأ نب ةرامع
 ىتح مكثدحأ تسل : لاقف « ثيدحلا اذه نع اموي ةبعش لكس : لوقي يسلايطلا

 . موقلا يف يمرحو : لاق . هسأر اولّبقتف « ةرامع نب “يمرح ىلإ اومرقت

 . يراخبلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 1 ج) دمحأ مامإلا هجرخخأو .(184 ص ۷ ج) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 .هب - ةصفح يلأ نبا ينعي - ةرامع نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث :لاقف ١41( ص

 ١59(: ص ٠١ + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 هللا دبع انثدح ليئارسإ انثدح عيرز نب ديزي انثدح ماطسب نب ةيمأ انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انأبنأ : لوقي رمع نبا تعمس : لاق ةمصع نبا

 . اباذكو اريبم فيقث يف نأ ملسو هلآ

 .ةحصلا ىلإ يقتري يذمرتلاو دمحأ مامالا دنسب وهو .نسح ثيدح اذه

 كيرش انث لماك وبأ انث : ( ۸۷ ص ۲ + ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 )١( هسأر اولبقتف « ةصفح ينأ نب ةرامع لإ اوموقت ىتح بيذبتلا بيذج يلو ءاذك «
 دمحأ مامإلا دنع هيف ةبعش خيش وه ذإ برقأ وهو .
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 . هب ء رمع نبا نع '''مصاع نب هللا دبع نع
 :الاق رماع نب دوسأو جاجح انث 4١(: صر هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 هب « يفنحلا ناولع يأ « مصع نب هللا دبع نع كيرش انث
 رجح نب يلع انثدح :( ٤1۷ ص ١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاقو

 . هب « مصع نب هللا دبع نع كيرش نع ىسوم نب لضفلا انربخأ
 .هوحن «كيرش انربخأ دقاو نب نمحرلا دبع انئدح :هللا همحر يذمرتلا لاق مث

 ثيدح نم الإ هفرعن ال « رمع نبا ثيدح نم بيرغ نسح ثيدح اذه
 .ةمصع نب هللا دبع :لوقي ليئارسإو .مصع نب هللا دبع :لوقي كيرشو ."”'كيرش
 هجرخأو .فسوي نب جاجحلا ريبملاو «يفقثلا ديبع يأ نب راتخلا باذكلا :لاقيو

 « بيرغ ثيدح اذه : لاق مث « نيدنسلا نيذبب ( ٤٤۳ ص ٠١ + ) يذمرتلا

 ليئارسإو . مصع نب هللا دبع : لوقي كيرشو « كيرش ثيدح نم الإ هفرعن ال
 . ةمصع نب هللا دبع : لوقيو خيشلا اذه نع يوري

 : ( ۳٣٤ ص هاج هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ةدانج انيلع نينس تس انك : لاق دهاجم نع نوع نبا انت ديز ان

 هللا لوسر باحصأ نم راصنألا نم الجر انينأ :لاقف انبطخف ماقف «ةيمأ يلأ نبا
 هللا لوسر نم تعم ام انثدح :انلقف هيلع انلخدف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 هيلع انددشف .سانلا نم تعمس ام انثدحت الو ؛ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 حيسملا مكترذنأ » :لاقف انيف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ماق :لاقق

 راهنأو زبخلا لابج هعم ريسي «ىرسيلا » :لاق هبسحأ :لاق « نيعلا حوسمت وهو
 يقأي ال ؛لبنم لك هناطلس غلبي « احابص نيعبرأ ضرألا يف ثكمي هتمالع املا

 . بيذهتلا بيذبت يف اك مصع نب هللا دبع : هباوصو « لصألا يف اذك (1)

 هللا دبع : لوقي كيرشو : يذمرتلا لوقي مث « كيرش ثيدح نم الإ هفرعن ال فيك (؟)
 نمو كيرش ثيدح نم هنأ عقاولاو ؟ ةمصع نب هللا دبع : لوقي ليئارسإو « مصع نبا

 . ليئارسإ ثيدح

Y۲ 



 ناك امهمو « روطلاو ىصقألا دجسملاو لوسرلا دجسمو ةبعكلا : دجاسم ةعبرأ

 . ٠ روعأب سيل لجو زع هللا نأ اوملعاف كلذ نم

 « هيجي مث هلتقيف لجر ىلع طلسي ٠ : لاق دق هبسحأو : نوع نبا لاقو

 . ٩ هريغ ىلع طلسي الو

 . حيحص ثيدح اذه

E CSE ep, 
 جر ١١ ص  » ) ۱٤۷نع روصنم نع ةدئاز نع يلع نب نيسح “: لاقف

 هب 2« دهاجم .

 :هللا همر (4 98 ص ۲ ج) ةنسلا يف مصاع يهأ نب ورمع ني دمحأ ركب وبأ مامإلا لاق

 جاسو نب ةبقع نع ةداتق نع ينأ انث مشاه نب ذاعم انثدح ىسوم وبأ انئدح

 تججحف « مهئارمأ ىلع مهنعطو جراوخلا نأش نع ينثدحي يل بحاص : لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم تنأ : هل تلقف ورمع نب هللا دبع تيقلف

 ىلع نونعطي قارعلا اذهب سانأو ء املع كدنع هللا لعج دقو « ملسو هلآ ىلعو

 ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع كئلوأ : يل لاقف . ةلالضلاب مهيلع نودهشيو « مهئارمأ

 ءةضفو بهذ نم ديلقب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينأ «نيعمجأ سانلاو

 نشل هللاو « دمحم اي :لاقف ةيدابلا لهأ نم لجر ماقف «هباحصأ نيب اهمسقي لعجف

 ««!؟ يدعب هيلع لدعي نم «كحيو » :لاقف .لدعت نأ كارأ امف لدعت نأ هللا كرمأ

 نإ ٠ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف « « اديور هودر ه :لاق ىّلو املف

 .اثالث « مهرلتقاف اوجرخ املك «مہقارت زواجي ال ,نارقلا نوأرقي ءاذهل اخأ يتمأ يف

 ٠١۹( ص ۲ ج) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأ دقو .حيحص ثيدح اذه

 . هب « مشاه نب ذاعم انث يلع نب ورمع انثدح : هللا همحر رازبلا لاق

 ىموم وبأ انث : ( 70 ص ۲ + ) ةنسلا يف هللا همحر مصاع يأ نبا لاقو

 هللا دبع نع مكحلا نب رمع نع رفعج نب ديمحلا دبع انث نارمح نب هللا دبع انثدح

 . ثيدحتلا ةغيص فذحب ءاذك ()

 النفق



 - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ينعي - لجر هاتأ :لاق صاعلا نب ورمع نبا
 لدعأ مل نإ « كحيو ٠ : لاقف . لدعا . دمحم اي : لاقف نينح موي اربت مسقي وهو

 نولأسي « اذه لثم موق ينأي نأ كاشوي ٠ : لاق مث ء «!؟ لدعلا سمتلي نم دنع
 اوجرخ اذإ ءمهسوؤر ةقلحم هللا باتك نوأرقي « هؤادعأ مهو « هللا باتك

 . ۲ مهقانعأ اوبرضاف

 : ( ۱١۳ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هلا دبع نع فينح نب لهس نب ةمامأ يأ نع مكح نب نامثع انث ريمت نبا انث
 بهذ دقو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع اسولج انك : لاق ورمع نبا

 لجر مكيلع نلخديل ٠ : هدنع نحنو لاقف « ينقحليل هبايث سبلي صاعلا نب ورمع
 .مكحلا ينعي .نالف لخد ىتح ءاجراخو الخاد فوشنأ ءالجو تلزام هللاوف « نيعل

 (؟ 47 ص ۲ +) راتسألا فشك يف  ءرازبلا هجرخأ دقو .حيحص ثيدح اذه
 :هللا همحر لاقف

 نب ناثع انث ريم نب هللا دبع انث ديعس نب ىبحي نب دمحم نب دمحأ انثدح

 دنع تنك.: لاق ورمع نب هللا دبع نع فينح نب لهس نب ةمامأ يأ نع مكح
 مكيلع نلخديل 9 :لاق ذإ هدنع نحن انيبف «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رظنأ تلز امف «ينقحليل هبايث سبلي صاعلا نب ورمع تكرت تنكو « نيعل لجر
 . يصاعلا يأ نب مكحلا لخد ىتح « فاخأو

 .دانسإلا اذهب ورمع نب هللا دبع نع لإ « ظفللا اذهب اذه ملعن ال :وازبلا لاق

 فشك يف ا هللا همحر « رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ مامإلا لاق

 انث ثراحلا نب دلاخ انث كلملا دبع نب دمحم انثدح : ( 47 ص ١ + ) راتسألا
 هللا لوسر انرذح :لاق نيصح نب تارمع نع ةديرب نب هللا دبع نع ملعملا نيسح

 . ناسللا لع قفانم لك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 «هنع هانجرخأف « حلاص رمع دانسإو ء رمع نع الإ هظفحن ال : رازبلا لاق
 . ها . نارمع دانسإ نسحل نارمع نع هاندعأو

 ليفت



 .حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح نارمع ثيدح :نمحرلا دبع وبأ لاق

 . براوشلا يلأ نبا : وه كلملا دبع نب دمحم

 : ركاش دمحأ قيقحتب ( ١4 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يدركلا نوميم انثدح « يدبع ناوزغ نب مليد انثدح ديعس وبأ انثدح

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ باطخلا نب رمع نع ناثع وبأ انثدح

 . « ناسللا ميلع قفانم لك يتمأ ىلع فاحأ ام فوخأ لإ و : لاق

 . نسح ثيدح اذه

 . ( 47 ص ١ + ) راتسألا فشك يف اي « رازبلا هجرخأ ثيدحلا

 :( ۳٤۸ ص ١١ + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 هببأ نع ءالعلا نع مزاح ينأ نبا ينثدح : لاق هللا دبع نب بعصم انئدح

 ينب نأك مانملا يف ىأر ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ينأ نع

 ينب تيأر يلام » : لاقو « ظّيخحلاك حبصأف « نولزنيو هرينم ىلع نوزني مكحلا

 هيلع هللا للص هللا لوسر يؤر امف : لاق « ةدرقلا وزن يربنم ىلع نوزني مكحلا

 . تام ىتح كلذ دعب اكحاض اعمجتسم ملسو هلآ ىلعو

 . نسح ثيدح اذه

 :( 75١ ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر لوم ةنيفس نع ناهمج نب ديعس ينثدح جرشح انث رضنلا وبأ ان

لا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبطخ : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص
 ه

 روعأ وه « هنأ لاجدلا ردح دق الإ يبق يبن نكي م هنإ الأ : لاقف ملسو

 هعم جرخي .رفاك : هينيع نيب بوتكم < « ةظيلغ ةرفظ ىنعلا هنيعب ( ىرسيلا هنيع

 ةكئالملا نم ناكلم هعم نان هتنجو «ةنج هرانف ران رخآلاو ةنج امهدحأ نايداو

 امهنم دحاو ءامهئابا ءامسأو امهئامسأب امهتيمس تعش ول «ءايبنألا نم نييبن ناشي

مكبرب تسلأ : لاجدلا لوقيف « هتنتف كلذو « هلامش نع رخآلاو « هنيب نع
 ؟ 

 سانلا نم دحأ هعمسي ام . تبذك :نيكلملا دحأ هل لوقيف ؟ تيمأو يبحأ تسلأ

 لدفن



 «لاجدلا قدصي امنأ نوضيف ٠ سانلا هعمسيف . تقدص : هل لوقيف « هبحاص الإ

 ةيرق هذه : لرقيف « اهيف هل نذؤي الف ةئيدملا يتأي ىنح ريسي مث « هتنتف كلذو

 ٠. "'قيفا ةبقع دنع لجو زع هللا هكلبيف «ماشلا يتأي ىتح ريسي مث .لجرلا كلذ

 . نسح ثيدح اذه

 : ١( ص 4 جر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 :لاق يبعشلا نع دلاخ يأ نب ليعامسإ نع ةنييع نبا انأ قازرلا دبع انث

 هذه برو :لوقي وهو « ةبعكلا ىلإ دنتسم وهو «ريبزلا نب هللا دبع تعمس

 .هبلص نم دلو امو انالف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعل دقل ؛ةبعكلا

 . حيحصلا لاجر هلاجر 2« حيحص ثيدح اذه

 :هللا همحر لاقف ١( 47 ص ۲ ج) راتسألا فشك يف اک رازبلا هج رخأ ثيدحلا
 نع ةنييع نب نايفس انث قازرلا دبع انث رايس نب روصنم نب دمحأ انثدح

 وهو « لوقي ريبزلا نب هللا دبع تعم“ : لاق يبعشلا نع دلاخ يأ نب ليعامسإ

 ناسل ىلع دلو امو مكحلا هللا نعل دقل «تيبلا اذه برو : ةبعكلا ىلإ دنتسم

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هيبن
 ليضف نب دمحم هاورو دانسالا اذبم الإ ريبزلا نبا نع هملعن ال :رازبلا لاق

 . ريبزلا نبا نع يبعشلا نع ليعامسإ نع اضيأ

 : ( ۳۰۰ ص ٠٠ ج ) هللا هحر يذمرتلا مامالا لاق

 نمحرلا دبع نب ءالعلا نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ ينيدملا بعصم وبأ انثدح

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع هيبأ نع
 . « ةيغابلا ةعفلا كلتقت « راّمع اي رشبأ »

 . نمحرلا دبع نب ءالعلا ثيدح نم بيرغ حيحص ثيدح اذه
 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 يف « ناروح نم ةيرق « فاقو ةنكاس ءايو رسكلا مث حتفلاب : قيفأ نادلبلا مجعم يف )١(
 . همم دارملا هل. قتيفأ ةبقعب ةفورعملا ةقعلا لوأ يف روغلا قيرط

 ك١



 ۲٣۹۸ ( ٦ ص ١١ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 ينئدح ديزي نب روث انربخأ ملسم نب ديلولا انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح

 : الاق رجح نب رجحو يملسلا ورمع نب نمحرلا دبع ينثدح نادعم نب دلاخ

 مهلمحتل كوتأ ام اذإ نيذلا ىلع الو » :هيف لزن نمت وهو ةيراس نب ضابرعلا انيتأ

 .نيسبتقمو نيدئاعو نيرئاز كانيتأ : انلقو انملسف 4 هيلع مكلمحأ ام دجأ ال تلق
 ؛موي تاذ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب ىلص : ضابرعلا لاقف

 «بولقلا اهنم تلجوو « نويعلا اهنم تفرذ « ةغيلب ةظعوم انظعوف انيلع لبقأ مث
 :لاقف ؟ انيلع دهعت اذامف « عدوم ةظعوم هذه نأك < هللا لوسر اي :لئاق لاقف

 مكنم شعي نم هنإف ءايشبح اًدبع نإو ءةعاطلاو عمسلاو هللا ىوقتي مكيصوأ »
 ‹ نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلعف « اريثك افالتخا ىريسف يدعب

 ةثدحم لك نإف « رومألا تاثدحمو مايإو « ذجاوتلاب اهيلع اوضعو « اهب اوكسمت
 . ۲ ةلالض ةعدب لكو « ةعدب

 « ةعامج هنع ىور يملسلا ورمع نب نمحرلا دبع . نسح ثيدح اذه

 . لاحلا روتسم وهف « رڊتعم هقثوي ملو

 رهف ءربتعم هقثوي ملو « نادعم نب دلاخ الإ هنع ىورام رجح نب رجحو
 . هللا ءاش نإ يتأتس ىرخأ قرط هل ثيدحلا نكلو « نيعلا لوهجم

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو (4 7,8 ص ۷ +) يذمرتلا هجرخأثيدحلا

 ١5(. ص ١ ج ) هجام نباو

 :( ۲٣۳ ص ه + ) هللا همحر دما مامإلا لاق

 سوؤرب ينأ ل : لوقي بلاغ ابأ تعمس : لاق رمعم انأ قازرلا دبع انث

 هاتيع تعمد مهآر املف ةمامأ وبأ ءاج « قشمد جرد ىلع تبصنف « ”ةقرازألا

 . . هقينكي روهشم روزح همسأ (۱)
 . جراوخلا سوؤر نم قرزألا نب عفان ىلإ نوبسني جراوخلا نم ةفئاط (۲)
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 ء ءامسلا ميدأ تحت اولتق ىلتق رش ءالؤه - تارم ثالث - رانلا بالك : لاقف

 كنأش امف : تلقف : لاق . ءالؤه مهلنق نيذلا ءامسلا مبدأ تحت اولتق ىلنق ريخو

 كيأربأ : انلق : لاق . مالسإلا لهأ نم اوناك مهنأ مه ةمحر : لاق ؟ كاتيع تعمد

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس ءيش وأ . رانلا بالك ءالّؤه : تلق

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعم“ لب « ةييرجل ين : لاق ؟ ملسو هلآ

 . ارارم دعف : لاق . ثالث الو « نيتنث الو « ةرم ريغ ملسو هلآ

 : هللا همحر لاقف ( 40١4 ص ۲ + ) هللا همحر يديمحلا هجرخأ ثيدحلا

 ةمامأ ايأ تيأر : لاق ء نّجحملا بحاص بلاغ وبأ انث:لاق نايفس انث

 هللا ىلص هللا لوسر تعم“ :لاقف «قشمد جرد ىلع جراوخلا سوؤر رصبأ يلهابلا
 بالك <« رانلا لهأ بالك « رانلا لهأ بالك ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 نم ىلتق ريخو « ءامسلا ميدأ تحت ىلتق رش » : لاق مث « ىكب مث ؛ « رانلا لهأ
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اذه تعمس تنأآ : بلاغ وبأ لاق « اولتق

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس « ءيرجل اإ ينإ « معن : لاق ؟ ملسو
 . ثالث الو نيترم الو ةرم ريغ ملسو هلا

 :( 159 ص ه + ) هللا هر دمحأ مامالا لاقو

 ةمامأ وبأ لخد : لوقي ملس نب ناوفص تعمس:لاق ضايع نب سنأ انث

 بالكو رانلا بالك : لاقف « تبصن دق ءارورح سوؤر ىأرف « قشمد يلهابلا

 ماقف ٠ ىكب مث . اولنق نم ىلتق ريخ « ءامسلا لظ تحت ىلتق رش - ائالث - رانلا
 يفإ : لاق ؟ هتعمس مأ كيأر نم لوقت يذلا اذه « ةمامأ ابأ اي : لاقف لجر هيلإ

 : لاق . نيترم الو ةرم ريغ هتعمس دق!؟ يأر نع اذه لوقأ فيك « ءيرجل اذ

 اوذختاو اوقرفت نيذلا ءالؤه « مالسإلا نم مهجورخل يكبأ : لاق ؟ كيكيي امف

 . اعيش مبيد

 . ثيدحلا نسح بلاغ وبأف ؛ ديج ثيدح اذه

 هخياشم نم اوركذي مل « عطقنم هنأ رهاظلا ملس نب ناوفص ثيدحو

 . ملعأ هللاو « بلاغ يبأ ثيدح هب ىوقتي هنكل « نالجع نب يدص ةمامأ ابأ
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 :( 58١ ص ۸ جر هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نب دامحو - حيبص نبا رهو - عيبر نع عيكو انربخأ بيرك وبأ انثدح

 « قشمد جرد ىلع ةبوصنم اسوؤر ةمامأ وبأ ىأر : لاق بلاغ يبأ نع ةملس

 «هولتق نم ىلتق ريخ « ءامسلا ميدأ تحت ىلتق رش «رانلا بالك :ةمامأ وبأ لاقف

 :ةمامأ يبأل تلق . ةيآلا رخآ ىلإ 4 هوجو دوستو هوجو ضي موه )» :أرق من
 هعمسأ مل ول : لاق ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس تنأ

 . هومكتثدح ام - اعبس دع ىتح - اعبرأ وأ اثالث وأ نيترم وأ ةرم الإ

 : همسا يلهابلا ةمامأ وبأو « روزح همسا بلاغ وبأو . نسح ثيدح اذه

 . ةلهاب ديس وهو . نالجع نب يدص
 .ارصتخم ( 1۲ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 انأ قازرلا دبع انث : ( ۲٠۳ ص هاج هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « بلاغ ابأ تعم رمعم

 داّمح انث عيكو انث : ( 701 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « بلاغ يلا نع ةملس نبا

 :(405 ص ۲ ج) ةنسلا يف مصاع يأ نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ مامإلا لاق

 مصاع نب رصن نع ةداتق نع ديعس نع يآ انثدح دمخم نب نوراه انثدح

 اموق يتمأ يف نإ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةركب يأ نع

 .« مهولتقاف اوجرخ اذإف «مهولتقاف اوجرخ اذإف «مهرجانح زواجي ال نارقلا نوأرقي

 ةركب يأ نب ملسم ينثدح ماحشلا نافع نع عيكو انث ركب وبأ انثدح
 نم جرخيس ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع .

 « مهولتقاف مهومتيقل اذإف « مهيقارت زواجي ال « نارقلاب مهتنسلأ ةقلذ سان يتمأ

 . « مهلتاق رجؤي هنإف

 . حيحص ثيدح اذه
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 :( ۳۸۲ ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق
 نب ديعس ينئدح « يفوك « يسبعلا ةتابن نب جرشحلا انث رضنلا وبأ انث

 هيلع تملسف ءرصبلا بوجحم وهو ىفوأ يلأ نب هللا دبع تيتأ :لاق .ناهمج

 :لاق ؟ كدلاو لعف امف : لاق ء ناهمج نب ديعس انأ :تلقف ؟ تنأ نم :يل لاق
 هللا لوسر انثدح <« ةقرازألا هللا نعل « ةقرازألا هللا نعل : لاق . ةقرازألا هتلنق

 ءمهدحو ةقرازألا : تلق :لاق .رانلا بالك مهنأ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 ملظي ناطلسلا نإف : تلق : لاق . اهلك جراوخلا « ىلب : لاق ؟ اهلك جراوخلا مأ

 : لاق مث ؛ ةديدش ةزمغ هديب اهرمغف « يدي لوانتف : لاق ؟ مهب لعفيو سانلا

 ء كنم عمسي ناطلسلا ناك نإ . مظعألا داوسلا كيلع « ناهمج نب اي كحيو

 .هنم ملعأب تسل كنإف «هعدف الإو كنم لبق نإف «ملعت اب هربخأف هتيب يف هتئاف

 . نسح ثيدح اذه

 :( 474 ص 8 + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 هللا دبع نع رز نع مصاع نع شاّيع نب ركب وبأ انربخأ بيرك وبأ انثدح
 نامزلا رخآ يف جرخي » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 نولوقي ؛مههقارت زواجي ال نآرقلا نوأرقي « مالحألا ءاهفس « نانسألا ثادحأ موق

 . « ةيمرلا نم مهسلا قري ا نيدلا نم نوقرمي « ةيربلا ريخ لوق نم
 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 (819 ص ه +) دمحأ مامإلاو .(24 ص ١ ج) هجام نبا هاور دقو
 ٠. مهلنق نمل هللا دنع اميظع ارجأ مهلتق يف نإف ؛مهلتقيلف مهكردأ نمف » :ادازو

 . دمحأل ةدايزلا ظفلو

 : ( ۳۸٤٤ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا دبع نع قيقش نع دوجنلا يأ نب مصاع نع ةدئاز انثدح ةيواعم انثدح
 رارش نم نإ ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم : لاق
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 . « دجاسم روبقلا ذختي نمو « ءايحأ مهو ةعاسلا هكردت نم سائلا

 . ورمع نبا : وه ةيواعمو . نسح ثيدح اذه

 يدهم نب نمحرلا دبع انثدح : ( 4۱٤۳ ) هلأ همحر دمحأ مامالا لاقو

 . هب « ةدئاز انثدح

 ١91(. ص 4 ج) راتسألا فشك يف اک رازبلاو (؟1١ ص ٩ ج) ىلعي وبأ هجرخأو
 . نيحيحصلا يف « ءايحأ مهو » : هلوق ىلإ هلوأ نم ثيدحلا

 اضيأ ليدعتلاو حرجلا يف

 :( ه59 ص 5 + ) هللا همر يذمرتلا لاق

 هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نع دمحم ني زيزعلا دبع انربخأ ةبيتق انثدح

 سولج سان ىلع فقو ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يأ نع
 «تارم ثالث كلذ لاقف ءارتكسف : لاق « ؟ كرش نم مکرر كربخأ الأ و :لاقف

 ىجري نم مريخ 9 : لاق . انرش نم انريخب انربخأ « هللا لوسر اي ىلب : لجر لاقف

 . ( هرش نمؤي الو هريخ ىجري ال نم مک رشو « هرش نمؤيو هريخ

 . حيحص ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 مثيه انثدح : لاقف ( 758 ص ۲ + ) هللا همر دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « هيبأ نع ءالعلا نع - يناعنصلا ينعي - ةرسيم نب صفح انث

 كلذ ىلإ جيتحا اذإ حورجلا ةيمست

 )° ص هاج هللا همحر ياسنلا مامإلا لاق

 انثدح : لاق -- ءاقرزلا يلأ نبا ينعي - ديزي نب ديز نب نوراه انربخأ

 نأ رجح نب لئاو نع هيبأ نع بيلك ني مصاع نع نايفس انثدح : لاق يأ
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 ءالرلخم اليصف هاتاف الجر ىلأف ءايعاس ثعب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 نإو « هلوسرو هللا قدصم انثعب ١ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف

 ءلجرلا كلذ غلبف « هلبإ يف الو هيف كرابت ال مهللا . الولخم اليصف هاطعأ انالف

 ىلعو هيلع هللا لص هيبن ىلإو لجو زع هللا ىلإ برتأ ؛ لاقف « ءانسح ةقانب ءاجف
 ا :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .ملسو هلآ

 . نسح ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ١70١ ص ٣ ج ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرحأ دقو

 بيلك نب مصاع نع نايفس انث ةفيذح وبأ انث زيرعلا دبع نب يلع انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعب :لاق هنع هللا يضر رجح نب لئاو نع هيبأ نع
 :لاقف «لوزهم لاخلا ءىبس «لولخم ليصفب ءاجف «ةقدص ىلع الجر ملسو هلا
 هللا دمحف ءربنملا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص دعصف .ينالفلا نالف ةقدص نم اذه

 «نالف نب نالف ىلإ بهذف ءةقدصلا ىلع يلوسر تنعب ينإ ١ :لاق مث «هيلع ىنثأو
 يبتلا ءاعد لجرلا غلبف « « هلبإ يف هل هللا كراب ال لولخلا ليصفلا اذهب ءاجف

 يبنلا ىلإ ىهتنا ىتح اهلتي ءاموك ةقانب ءاجف « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص
 هيلع ىنثأو هللا دمحف ربما دعصف < هيلإ اهعفدف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاعد هغلب ينالفلا نالف نب نالف نإ » : لاق مث

 . « هلبإ يفو هيف هللا كراب « ءاموكلا ةقانلا هذهب ءاجف « ملسو

 : ( ۱٤۸ ص 3 + ) هللا همحر يتاسنلا مامإلا لاق

 قاحسإ يلأ نب ىس انأبنأ : لاق مشه انأبنأ : لاق رجح نب يلع انربخأ

 يبنلا تتأ ءاصيمرلا وأ ءاصيمغلا نأ سابع نب هللا ديبع نع راسي نب ناميلس نع
 نأ ثيلي ملف « اهيلإ لصي ال هنأ اهجوز يكتشت ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ديرت اهتكلو ء اهيلإ لصي وهو « ةبذاك يه « هللا لوسر اي : لاقف اهجوز ءاج
 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف . لوألا اهجوز ىلإ عجرت نأ
 . « هتليسع يقوذت ىتح « كلذ كل سيلو
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 يفوت سابع نب هللا ديبعو . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 . حيحصلا ىلع ةنس ةرشع اتنثا هلو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . بيذهلا بيذجت يف ظفاحلا هلاق

 يف أطخلا ضعب تحلصأ هنمو ( ؟4١ ص ١ + ) دمحأ هجرخأ ثيدحلا
 . ّفاسنلا دنع نتملا يف طقسلا ضعبو دنسلا

 : ( 148١ ص ١ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق
 نع ةبعش انربخأ ثراحلا نب دلاخ انربخأ يرصبلا دمحم نب نيسح انئدح

 نم سان تناك : لوقي ليذهلا يأ نب هللا دبع تعم : لاق ريبرلا نب بيبح

 ؛ شيرق نيبتنتل : لئاو نب ركب نم لجر لاقف « صاعلا نب ورمع دنع ةعيبر
 :صاعلا ني ورمع لاقف .مهريغ برعلا نم روهمج يف رمألا اذه هللا نلعجيل وأ
 ةالو شيرق » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس « تبذك

 . « ةمايقلا موي ىلإ رشلاو ريخلا يف سانلا

 . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 :هللا همحر لاقف ( ٥۲۷ ص ۲ + ) ةنسلا يف مصاع يبأ نبا هجرخأ ثيدحلا
 . هب « ةبعش انث يبأ انث ذاعم نب هللا ديبع انثدح

 : ( ٩۹۳ ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 انربخأ - نوراه نبا ينعي - ديزي انربخأ يطساولا برح نب دمحم انثدح

 معز : لاق يحانصلا نب “هللا دبع نع ملسأ نب ديز نع فرطم نب دمحم

 دهشأ « دمحم وبأ بذك : تماصلا نب ةدابع لاقف « بجاو رتولا نأ دمحم وبأ ٠

 تاولص سمخ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينأ

 . يعبات وهو يحبانصلا ةليسع نب نمحرلا دبع هللا دبع وبأ : باوصلاو  يحيانصلا نبا

 . ةليسع نب نمحرلا دبع ةمجرت بيذهتلا بيذهت عجار
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 نهعوكر متأو « نيتقول نهالصو نهءوضو نسحأ نم « لجو زع هللا نهضرتفا

 هلل ىلع هل سيلف لعفي مل نمو « هل رفغي نأ دهع هللا ىلع هل ناك « نهعوشخو

 . « هبذع ءاش نإو « هل رفغ ءاش نإ ء دهع

 . حيحص ثيدح اذه

 نيسح انث : لاقف ( ۲۱۷ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هاور دقو

 . هب فرطم نب دمحم انث دمحم نبا

 :هللا همحر لاقف ( 700 ص ۲ + ) ةالصلا يف رصن نب دمحم هجرخأو
 انربخأ : لاق نوراه نب ديزي انئدح : لاق يقرودلا ميهاربإ نب دمحأ انثدح

 . هب فرطم نب دمحم

 : كلاوحلا ريونت عم ( ١5١ ص ١ + ) هللا همحر كلام مامإلا لاق

 نع يميتلا ثراحلا نب مهاربإ نب دمحم نع داهلا نب هللا دبع نب ديزي نع

 روطلا ىلإ تجرخ : لاق هنأ ةريره يأ نع فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ

 هللا ىلص هللا لوسر نع هتثدحو «ةاروتلا نع نع ينثدحف «هعم تسلجف ابعك تيقلف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :تلق نأ هتثدح اميف ناكف «ملسو هلآ ىلعو هيلع

 «مدآ قلخ هيف « ةعمجلا موي سمشلا هيلع تعلط موي ريخ » : ملسو هلا ىلعو

 نم امو « ةعاسلا موقت هيفو « تام هيفو « هيلع بيت هيفو «ةنجلا نم طبهأ هيفو

 اقفش « سمشلا علطت ىتح حبصت نيح نم « ةعمجلا موي ةخيصم يهو الإ ةباد
 يلصي وهو ملسم دبع اهفداصي ال ةعاس هيفو « سنالاو نجلا الإ « ةعاسلا نم

 . « هايإ هاطعأ الإ « اعيش هللا لأسي

 بعك أرقف .ةعمج لك يف لب :تلقف ؟ موي ةنس لك يف كلذ :بعك لاق

 . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قدص : لاقف ةاروتلا

 نيأ نم : لاقف ‹ يرافغلا ةرصب يأ نب ةرصب تيقلف : ةريره وبأ لاق

 «تجرخ ام هيلإ جرخت نأ لبق كتكردأ ول : لاقف . روطلا نم : تلقف ؟ تلبقأ

 ىلإ الإ يطملا لمعت ال ١ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس
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 ( ءايليإ دجسم لإو « اذه يدجسم ىلإو « مارحلا دجسملا ىلإ : دجاسم ةثالث

 . كشي « سدقملا تيب و وأ

 بعك عم يسلجمب هتثدحف « مالس نب هللا دبع تيقل مث : ةريره وبأ لاق

 ةنس لك يف كلذ : بعك لاق : تلقف « ةعمجلا موي يف هب هتثدح امو « رابحألا

 ,ةاررتلا غك أرق مث :تلقفا: بعك بذك :مالس نب هللا دبع لاق :لاق . موي

 لاق مث « بعك قدص : مالس نب هللا دبع لاقف ۽ ةعمج لك يف يه لب : لاقف

 ينربخأ :هل تلقف :ةريره وبأ لاق . يه ةعاس ةيأ تملع دق : مالس نب هللا دبع

 . ةعمجلا موي يف ةعاس رخآ يه : مالس نب هللا دبع لاقف « يلع نضت الو اهب

 هللا لوسر لاق دقو ةعمجلا نم ةعاس رخآ نوكت فيكو :تلقف تلقف :ةريره وبأ لاق

 ةعاسلا كلتو « يلصي وهو ملسم دبع اهفداصي ال  :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

لا ىلص هللا لوسر لقي ملأ : مالس نب هللا دبع لاق ؟ ايف لصي ال ةعاس
 هيلع هل

 ' ؟لصي ىتح ةالص يف رهف ةالصلا رظتتي اسلجم سلج نم ٠ :ملسو هلآ ىلعو

 . كلذ وهف : لاق . ىلب : تلقف : ةريره وبأ لاق

 ثيدح لجأ نم هتبتك ينكلو حيحصلا يف هردصو :حيحص ثيدح اذه

 . مالس نب هللا ديعو ةرصب

 ةبينق انربخأ : هللا همحر لاقف ( ١١۳ ص ۴ + ) ُناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « مهأربإ نب دمحم نع داملا نبا نع - رضم نبا ينعي - ركب انثدح : لاق

 دامح اش نافع اث : لاف ( 40 ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « مهاربإ نب دمحم نع دعس نب سيق نع ةملس نبا

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 857 ص ۲ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأو .

 مامإلا دنع سيلو .هب ؛ةملس نب دام انث لاهنم نب جاجح انث ز زيزعلادبع نب يلع

 «رخآ عضوم يف دمحأ مامإلا دنع يهو ءةرصب يأ ن نب ةرصب ةصق يناريطلاو دمحأ

 . هلل دمحلاو اهتبتك دق
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 ءارهألا باحصأ نع دعبلا

 : ( 1٤٤۷ ص ۳ + ) ءاعدلا يف هللا همحر يناربطلا مامإلا لاق
 ديبع انثدحو ( ح ) ناميلس نب ديعس انث يطقسلا لضفلا نب دمحم انثدح

 نب دايز نع رعسم مع ةماسأ وبأ انث : الاق ةبيش يأ نب ركب وبأ انث ماتغ نبا

 هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر - كلام نب ةبطق : وهو - همع نع ةقالع
 تاركنم ينبنج مهللا ١ : تاملكلا هذهب وعدي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص
 . ءاودالاو « ءارهألاو « لامعالاو « قالخألا

 . حيحص ثيدح اذه

 هانعم يدؤي ام وأ عامسلا ةياورلا يف ربتعملا

 : ( ٩۳ ص ٠١ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 شمعألا نع ريرج انربخأ : الاق ةبيش يلأ نب ناهعو برح نب ريهز انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع هللا دبع نب هللا دبع نع
 . مكنم عمسي نمت عمسيو ؛مكنم عمسيو نوعمست ٠ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص

 هللا دبع نب هللا دبع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . هريغو دمحأ هقثو دقو « يزارلا رفعج ابأ

 رابخألا لوبق يف تبغا [-4إ - 0

 :( ۳۸۳ ص ۱ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامالا لاق

 نع ةماسأ وبأ انث : اولاق نانس نب دمحأو بيرك وبأو دمحم نب يلع انثدح
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع

 هللا لوسر اي :نيديلا وذ هل لاقي لجر هل لاقف ؛نيتعكرلا يف ملسف ءاهس ملسو

 امك



 لاق « تيسن امو ةالصلا ترصق ام ١ : لاق ؟ تيسن وأ « ةالصلا ترصقأ

 ىلصف مدقتف . معن : اولاق « ؟ نيديلا وذ لوقي اكأ » : لاق .نيتعكر تيلصف اذ

 . رهسلا يتدجس دجس مث مّلم مث « نيتعكر
 . نيخيشلا طرش ىلع ‹ حيحص ثيدح اذه

 دمحم نب دمحأ انثدح :لاقف ( 57 ص ۳ + ) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 قربخأ ةماسأ وبأ انأبنأ ءالعلا نب دمحم انربخأ ( ح ) ةماسأ وبأ انربخأ تباث نبا

 . هب « هللا ديبع

 : ( ۱۳۲۸۵ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 هللا ديبع وبأ ينثدح ةديبع نب ديزي انث ةزمح نب يحب انث رامع نب ماشه انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلام نب فوع نع مكشم نب ملسم

 « مدا نبا اهب نزحيل تاطيشلا نم ليواهأ اهنم : ثالث ايؤرلا نإ » : لاق ملسو

 نيعبرأو ةتس نم ءزج اهنمو « همانم يف هاريف هتظقي يف لجرلا هب مهي ام اهنمو

 هللا ىلص هللا لوسر نم اذه تعمس تنأ : هل تلق : لاق . « ةوبنلا نم اًءرج

 .ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعم انأ «معن :لاق ؟ملسو هلآ ىلعو هيلع

 هاور دقف « مالك هيف ناك نإو رامع نب ماشهو . حيحص ثيدح اذه

 « ةزمخ نب ىبحي نع روصنم ني ىلعلا نع « هدنسم يف ةبيش يأ نب ركب وبأ

 . ةجاجزلا حابصم يف اک « هنتمو هدانسإب

 ثيدحلا يف ديدشتلا

 :( 754 ص ه +) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةدانج انيلع نينس تس انك : لاق دهاجم نع نوع نبا انث ديز انث

 هللا لوسر باحصأ نم راصنألا نم الجر انينأ : لاقف انبطخف ماقف ةيمأ يبأ نبا

 هللا لوسر نم تعم ام انثدح :انلقف هيلع انلخدف ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 « هيلع انددشف . سانلا نم تعم ام انثدحت الو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
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 مكترذنأ ٠ : لاقف انيف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق : لاقف

 لابج هعم ريسي « ىرسيلا ٠ : لاق هبسحأ : لاق « نيعلا حوسمم وهو « حيسملا

 لك هناطلس غلي « احابص نيعبرأ ضرألا يف ثكمي هتمالع « ءاملا راهغأو زبخلا
 « ىصقألا دجسملاو « لوسرلا دجسمو « ةبعكلا : دجاسم ةعبرأ ينأي ال « لبنم

 « ررعأب سيل لجو زع هللا نأ اوملعاف كلذ نم ناك امهمو « روطلاو

 « هيي مث هلتقيف لجر ىلع طلسي » : لاق دق هبسحأو : نوع نبا لاقو
 . ۲ هريغ ىلع طلسي الو

 . حيحص ثيدح اذه

 ةبيش يلأ نبا هجرخأو . ( 4850 ص ) و ( 485 ص هج ) دمحأ هجرخأو

 .هب «دهاجم نع روصنم نع ةدئاز نع يلع نب نيسح :لاقف ۱٤۷(« ص ١١ ج)

 هب لمع هتحص هل ترهظ اذإف ربلا يف فقوتلا

 : ( 585 ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع ةماسأ وبأ انث : اولاق نانس نب دمحأو بيرك وبأو دمحم نب يلع انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع

 ترصقأ « هللا لوسر اي :نيديلا وذ هل لاقي لجر هل لاقف «نيتعكرلا يف مّلسف ءاهس

 تيلصف اّذإ : لاق « « تيسن امو ةالصلا ترصق ام » : لاق ؟ تيسن وأ ةالصلا

 مث نيتعكر ىلصف مّدقتف . معن : اولاق « ؟ نيديلا وذ لوقي اأ » : لاق . نيتعكر

 . وهسلا يتدجس دجس مث  ملس
 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 دمحم نب دمحأ انثدح :لاقف ( ۳۲۳ ص ۳ + ) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 ينربخأ ةماسأ وبأ انأبنأ ءالعلا نب دمحم انربخأ ( ح ) ةماسأ وبأ انربخأ تباث نبا

 . هب « هللا دیبع

 . ثيدحتلا ةغص فذحب ءاذك 0(
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 . :( ٥١ ص 4 جر هللا همحر ياسنلا مامإلا لاق

 بيهو انثدح : لاق قاحسإ نب دمحأ انثدح : لاق بوقعي نب مهاربإ انربخأ

 يبنلا دنع ركذ : تلاق ةشئاع نع همأ نع نمحرلا دبع نب روصنم انثدح : لاق

 .« ريخ الإ اكله اوركذت ال ٠ :لاقف ءءوسب كلاه ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . حيحص ثيدح اذه

 ١١5(: ص 5 + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 نب دايز نع نايفس نع يرفحلا دواد وبأ انثدح ناليغ نب دومحم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي ةبعش نب ةريغملا تعم“ : لاق ةقالع

 . « ءايحألا اوذؤتف تاومألا اوبست ال ٠ : ملسو هلآ

 ةياور لثم مهضعب ىورف ؛ ثيدحلا اذه يف نايفس باحصأ فلتخا دقو

 ثّدحي الجر تعم :لاق ةقالع نب دايز نع نايفس نع مهضعب یورو «يرفحلا

 . هون <« ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةبعش نب ةريغملا نع

 عبات دقف ‹ نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :نمحرلا دبع وبأ لاق

 ةثالثلا فلاخو ءميعن وبأو عيكوو «ملسم هل ةياورلاب درفت يذلا «يرفحلا دواد ابأ

 . يذوحألا ةفحت يف ا « يدهم نب نمحرلا دبع

 :( ۳۹٤ ص ٠١ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ماشه نع نايفس انربخأ فسوي نب دمحم انربخأ ىيحي نب دمحم انثدح

 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نبا

 .« هرعدف مكبحاص “تام اذإو «يلهأل مريخ انأو ءهلهأل كريخ كريخ و

 يبنلا نع هيبأ نع ماشه نع اذه يور دقو . حيحص نسح ثيدح اذه

 مكيلاهأ ةلمج نمو مكنم دحاو : يأ « مكبحاص تام اذإو » : يذوحألا ةفحت يف (ا)

 . قالخألا نساحم نم هكرت نإف ؛ هيواسم ركذ اوكرتأ : يأ ؛ « هرعدف و
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 . السرم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . هلسرأ نم رظنيو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص وه :نمحرلا دبع وبأ لاق
 دمحم انربخأ :لاقف ( ۲٠۲ ص ۲ + ) هللا همحر يمرادلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « نايفس انث فسوي نبا

 « ؟ مارقأ لاب ام » : لاق صيصختلا مزلي مل اذإ

 ١84(: ص ١ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 انربخأ - ينامحلا ينعي - ديمحلا دبع انربخأ ةبيش يلأ نب تاهع انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك :تلاق ةشئاع نع قورسم نع ملسم نع شمعألا

 نكلو ؟ لوقي نالف لاب ام : لقي مل « ءيشلا لجرلا نع هغلب اذإ ملسو هلآ

 . « اذكو اذك نولوقي ماوقأ لاب ام : لوقي

 . نيخيشلا طرش ىلع ‹ حيحص ثيدح اذه

 : ( ۲۲۱ ص ١١ ج ) هللا ههر دواد وبأ لاق

 ةفيذح يأ نع رمقألا نب يلع يتثدح نايفس نع ىحي انربخأ ددسم انثدح
 ةيفص نم كبسح : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلل تلق :تلاق ةشئاع نع

 جرم ول ةملك تلق دقل » : لاقف - ةريصق ينعت : ددسم ريغ لاق - اذكو اذك

 اناسنإ تيكح ينأ بحأ ام ١ : لاقف اناسنإ هل تيكحو :لاق .« هتجزمل رحبلا اهب

 . « اذكو اذك يل نأو

 .بيهص نب ةملس وه ةفيذح وبأو .ملسم طرش ىلع «حيحص ثيدح اذه

 . نايفس نب بوقعي هقثو

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ( ۲۰۸ ص ۷ + ) يذمرتلا هاور ثيدحلا
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 هنع عفود حورجمب سيل نم حرج اذإ

 :( 1404 ص * جر هللا همحر يمر دنا دمحم وبأ مامإلا لاق

 نع حلاص يأ نع نع مصاع نع ةملس نب دام انث مصاع نب ورمع انئدح

 هزمغف « ؟ نالف نأ » : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةريره يبأ

 سيلا » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبلا لاقف . هنإو هنإ : لاقف مهنم لجر

 اولمعا :لاقف ردب له ىلع علطا هللا لعلف» : لاق . ىب :اولاق « ؟ اردب دهش دق

 . «مکل ترفغ دقف متكش ام

 .فارشألا ةفحت يف اک .دوجنلا يأ نبا :وه مصاعو .نسح ثيدح اذه

 :(400 ص ٠١۲ ج) هللا همحر لاقف «يناتسجسلا دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 نانس نب دمحأ انثدحو ( ح ) « ةملس نب دامح انربخأ ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 . هب « ةملس نب دامح انربخأ نوراه نب ديزي انربخأ

 :( ۳٣۷ ص ١١ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 هيبأ نع دانزلا يلأ نبا انربحخأ « نيول « « يصيصملا ناميلس نب دمحم انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع ةورع نع ماشهو « ةورع نع

 هللا لوسر يف لاق نم وجهي هيلع موقيف دجسملا يف اربنم ناسخ عضي ملسو هلآ ىلعو

 :ملصو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ؛ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 .«ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع حفان ام ءناسح عم سدقلا حور نإ»

 لاق نكل « هيف ملكتم دانزلا يأ نب نمحرلا دبعو . نسح ثيدح اذه

 . ةورع نب ماشه يف سانلا تبثأ هنإ : نيعم نبا

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو (۱۳۷ ص ۸ +) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا



 حورجمب سيل نم حرجي نأ زوجي ال

 1١5(: ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 ورمع نب نسحلا نع شايع نب ركب وبأ انثدح :لاق سنوي نب دمحأ انثدح
 هيلع هللا لص يبنلا نع هللا دبع نع هيبأ نع ديزي نب نمحرلا دبع نب دمحم نع
 .« يذبلا الو ءشحافلا الو «ناعللا الو ,ناعطلاب نمّوملا سيل » :لاق ملسو هلا ىلعو

 نمحرلا دبع نب دمحمو .يميقفلا :وه ورمع نب نسحلاو .حيحص ثيدح اذه
 ٠ . يعختلا : وه ديزي نبا

 ركاش دمحأ قيقحتب ( ۲۲ ص ٩ + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلاو

 . هب ركي ربأ انربخأ : لاق دوسأ انثدح : هللا همحر لاقف

 ةياورلا يف قدصلا يرحت
 :(١١1؟58 ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ةبعش تعم :لاق ديعس نب ديبع انث :الاق دمحم نب يلعو ركب وبأ انثدح

 يلجبلا ليعام“إ نب طسوأ نع ثدحي رماع نب ميلس تعم“ :لاق ريم نب ديزي نع
 ماق : لوقي « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ضبق نيح « ركب ابأ عم“ هنأ

 ىكب مث - لوألا ماع اذه يماقم يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 بذكلاو كايإو . ةنجلا يف اهو ربلا عم هنإف قدصلابأ مكيلعو :لاق مث -ركب وبأ
 نيقيلا دعب دحأ تؤي مل هنإف ؛ةافاعملا هللا اولسو .رانلا يف امهو ءروجفلا عم هنإف

 اونوكو « اوربادت الو اوعطاقت الو اوضغابت الو اودساحت الو . ةافاعملا نم اًريخ

 |. « اناوخإ هللا دابع

 نع اعوفرم ءاج دق هنكلو « نسح وهو ء فوقوم دنسلا اذهب رثألا اذه
 اک « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « هنع هللا يضر قيدصلا ركب يأ

 ةليللاو مويلا لمع يف اقرفم ءاج دقو ( ١١ و ۱۱۲ ص ١ + ) ىلعي وبأ هاور
 . الع رورملا دنع اهركذن هللا ءاش نإ انلعل ( ٠١١ ص ) ُناسنلل
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 تبذك ام هللاو : ثدحملا لوق

 15١(: صا ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نائع نب نابأ عمس .نمع دودوم وبأ انربخأ « ةملسم نب هللا دبع انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم :لوقي - نافع نبا ينعي - نافع تعم :لوقي
 يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب : لاق نم » : لوقي ملسو هلآ ىلعو

 ءالب ةأجف هبصت مل « تارم ثالث ملعلا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرألا
 ىتح ءالب ةاجف هبصت مل ‹ تارم ثالث حبصي نيح اهاق نمو « حبصي ىتح

 هنم عم يذلا لجرلا لعجف « جلافلا تاع نب نابأ باصأف : لاق . « يسمي
 « ناهع ىلع تيذك ام هللاوف ؟ يلإ رظنت كلام : هل لاقف « هيلإ رظني ثيدحلا

 يذلا مويلا نكلو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبتلا ىلع ناثع بذك الو
 . اهوقأ نأ تيسنف « تبضغ ينباصأ ام هيف ينباصأ

 ءدودوم وبأ ينثدح «ضايع نب سنأ انربخأ «يكاطنألا مصاع نب رصن انثدح

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع « ناثع نب نابأ نع « بعك نب دمحم نع

 . جلافلا ةصق ركذي مل ء هوجن «ء ملسو

 زيزعلا دبع وهو ءدودوم ابأ الإ «حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 ماهبإ ثيدحلا رضي الو <« دواد وبأو نيعم نباو دمحأ هقثو دقو « ناميلس يبأ نبا

 .يظرقلا بعك نب دمحم هنأ يناثلا دنسلا نم فرع دقف «لوألا دنسلا يف دودوم يبأ خيش

 .حيحص بيرغ نسح ثيدح :لاقو ۳۳١( ص 4 ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 نبا قيرط نم هاجرخأ «( ۱۲۷۳ ص ۲ ج ) هجام نبا هجرخأو

 . هب « نابأ نع هيبأ نع دانزلا يأ

 . ( 737٠ ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ اذكو
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 رخا اثدحم ثدحملا قيدصت

 ۲۷١(: ص ١ +) هللا همحر ىنثملا نب يلع نب دمحأ ىلعي وبأ مامإلا لاق

 ينثدح قاحسإ نب دمحم نع عيرز نب ديزي انثدح رمع نب هللا ديبع انثدح

 لزأ ملف «ةفلدزملا نم يلع نب نيسحلا عم تعفد :لاق ةمركع نع حلاص نب نابأ

 لالهإلا اذه ام : هل تلقف « ةرمجلا ىلإ ىهتنا ىتح . كيبل كيبل : لوقي هعمسأ

 «ةرمجلا ىلإ ىهتنا ىتح لهي «بلاط يلأ نب يلع يلأ تعم“ :لاقف ؟هللا دبع ابأ اي

 :لاق .ابيلإ ىهتنا ىتح لهأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينثدحو

 ينريخأو : لاق . قدص : لاقف « نيسح لوقب هتربخأف « سابع نيا ىلإ تعجرف

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فيدر ناكو « سابع نب لضفلا يخأ

 . ةرمجلا ىلإ ىهتنا ىتح له

 : ( 501 ص ) هللا همحر ىلعي وبا لاقو

 نب نابأ ينثدح قاحسإ نب دمحم نع ىلعألا دبع انثدح ركب وبأ ينثدح

 هعمسأ لزأ ملف « ةفلدزملا نم يلع نب نيسح عم تعفد : لاق ةمركع نع حلاص

 ؟ هللا دبع ابأ اي لالهإلا اذه ام :هل تلق «ةرمجلا ىلإ ىهتنا ىتح .كييل كيبل :لوقي

 ىبتنا اذإ ىتح لهي « بلاط يلأ نب يلع « يلأ تعم ينإ : لاق
 ينثدحو « ةرمجلا

 . الإ ىهتنا ىتح لهأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ

 هقدصي رخآلاو ثدحي ثدحملا

 : ( ۹۸ ص ٤ ج ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 ينربخأ : لاق « ةبعش نع دلاخ انثدح : لاق « ىلعألا دبع نب دمحم انربخأ

 ناميلسو اسلاج تنك : لاق « راسي نب هللا دبع تعم“ : لاق « دادش نب عماج

 نايهتشي امه اذإف «هنطبب تام يفوت الجر نأ اوركذف «ةطفرع نب دلاخو درص نبا
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 هيلع هللا لص هللا لوسر لقي ملأ : رخآلل امهدحأ لاثف « هتراج ادهش انوكي نأ

 .لب : رخآلا لاقف « ؟ هربق يف بذعي نلف « هنطب هلتقي نم ٠ : ملسو هلا ىلعو

 « راسي نب هللا دبع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ياستلا هقثو دقو

 قاحسإ يلأ ثيدح نم ( ١78 ص ٤ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 .هركذف .ناميلسل دلاخ وأ ءةطفرع نب دلاخل درص نب ناميلس لاق :لاق يعيبسلا

 يور دقو « بابلا اذه يف بيرغ نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق مث

 . ها . هجولا اذه ريغ نم

 لاق دقو « درص نب ناميلس نم عامسلاب يعيبسلا قاحسإ وبأ حرصي ملو
 ها . درص نب ناميلس نم عمسي مل قاحسإ ابأ نإ :ليق :ليسارملا يف يجيدربلا

 . بيذهتلا بيذهت نم

 :(۲۹۲ ص ه +) هللا همحر دمحأ مامإلا هاور دقو .لوألا دنسلا ىلع دمتعملاو
 راسي نب هللا دبع تعمس : لاق « دادش نب عماج نع ةبعش انث جاجح انث

 الجر اوركذف : لاق . ةطفرع نب دلاخو درص نب ناميلس عم اسلاج تنك : لاق

 :رخالل امهدحأ لاقف :لاق .هيلع ايلصي نأ ايهتشا IE :لاق .هنطب نم تام

 يف بذعي نل هنإف هنطب هلتق نم ١ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لقي ملأ
 . لب : رخآلا لاق « ؟ هربق

 ٍقذِص لجر ناكو : مهرق

 :( ۲۷۱ ص < جر هللا ههر دواد وبأ لاق

 جرج نبا نع مصاع وبأو قازرلا دبع انربخأ يناولحلا يلع نب نسحلا انثدح

 لجر ةنيدملا لهأ نم ىملس ةنوميم ابأ نأ ةماسأ نب لاله نع "دايز ينربخأ

 )١( امهنأكف هلعلو اذك .

 بيذهتلا بيذبع يف اک « ةعامجلا لاجر نم ,يناسارخلا دعس نبا وه : دايز (؟) .
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 ءاط نبا اهعم ةيسراف ةأرما هتءاج « ةريره يأ عم سلاج انأ انيب :لاق « قدص

 - ةيسرافلاب هل تنطر - ةريره ابأ اي : تلاقف ءاهجوز اهقلط دقو هايعداف

 - كلذب اه نطرو- هيلع امهتسا :ةريره وبأ لاقف .ينباب بهذي نأ ديري يجوز

 لوقأ ال ينإ مهللا :ةريره وبأ لاقف ؟ يدلو يف ينقاحي نم :لاقف اهجوز ءاجف
 «ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ تءاج ةأرما تعمس ينأ الإ ءاذه

 دقو « ينباب بهذي نأ ديري يجوز نإ « هللا لوسر اي : تلاقف « هدنع دعاق انأو

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . ينعفن دقو ةبنع يأ رثب نم يفاقس

 يبتلا لاقف !؟ يدلو يف ينقاحي نم : اهجوز لاقف « « هيلع امهتسا » : ملسو

 ١. تعش امهيأ ديب ذخف «كمأ هذهو كوبأ اذه ١ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . هب تقلطناف هما ديب ذحخاف

 .يااسنلا هقثو دقو «ةنوميم ابأ الإ «حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 . هدج ىلإ بسن . ةماسأ نب يلع نب لاله : وه ةماسأ نب لالهو

 ةريره يبأ ثيدح :لاقو ( ه84 ص ٤ + )ر يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . حيحص نسح ثيدح

 . ٠۸١( ص ١ + ) ئاسنلا هجرخأو

 هتوبث نم دكأتي مل اذإ ربخلا يف فقوتلا

 : ( ۱۹٤ ص 4 ج) هللا هر دمحأ مامإلا لاق

 تعمس : لاق ءالعلا نب للا دبع انث : لاق يقشمدلا ىبحي نب ديز انث

 لحي امب ينربخأ هللا لوسر اي :تلق :لاق ينشخلا تعم“ :لاق مكشم نب ملسم

 يف بّوصو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا دعصق : لاق « يلع مرحيو يل
 سفنلا هيلإ تنكس ام ربلا ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف « رظنلا

 « بلقلا هيلإ نئمطي ملو « سفنلا هيلإ نكست مل ام مثإلاو « بلقلا هيلإ نأمطاو

 .6 عابسلا نم بان اذ الو «يلهألا رامحلا برقت ال » :لاقو «« نوتفملا كانفأ نإو

 ١ ربز نب ءالعلا نب هللا دبع : وهو «هانتبلأ ام باوصلاو « ءالعلا دبع : لصألا يف كلب

 لمحل



 يف ةيلهألا رمحلا موحل نع يبنلا اذكو .ةبلعث يأ نع ينالوخلا سيردإ يلأ ثيداح نم
 .فارشألا ةفحت يف اک هب ةبلعت يا نع ينالوخلا سيردإ يبأ ثيدح نم ؛حيحصلا

 ثيدحلا نأ نوملعي ةنسلا ملع يف نوخسارلا ءاملعلا
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ثيدح نم سيل بوذكملا

 : ( ٤۹۷ ص 7 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 «نمحرلا دبع يلأ نب ةعيبر نع « لالب نب ناميلس انث :لاق رماع وبأ انث

 يبنلا نأ « ديسأ يأ نعو ديمح يأ نع « ديوس نب ديعس نب كلملا دبع نع
 « مكبولق هفرعت ينع ثيدحلا متعمس اذإ و : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص

 متعمس اذإو ءهب کالو انأف «بیرق مكنم هنأ نورتو «كراشبأو كراعشأ هل نيلتو

 ءديعب مكنم هنأ نورتو « مكراشبأو كراعشأ رفنتو مكبولق هرکنت ينع ثيدحلا

 . ١ هنم مدعبأ انأف

 . نسح ثيدح اذه

 لجرلا لاح نع لاؤسلا

 :( 1١8 ص ۳ ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 هللا لوسر ناك : لاق سنأ نع تباث نع ةريغملا نب ناميلس انث زهب انث

 دحأ ىأر له » : لاق اعرف ةنسحلا ايؤرلا هبجعت ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 بجعأ ناك ساب هب سيل ناك نإف نع لأس ايؤر لجر یر اذإف «؟ايؤر مكنم

 تلخد ينأك تيأر « هللا لوسر اي : تلاقف ةأرما تءاجف : لاق . هيلإ هايؤرل

 نالف نب نالفي ءيج دق اذإف ترظنف «ةنجلا اهل تجترا ةبجو اهب تعمسف «ةنجلا

 هللا ىلص هللا لوسر ثععب دقو « الجر رشع ينثا تدع ىتح نالف نب نالفو

 بخشت سلط بايث مهيلع مهب ءيجف :تلاق .كلذ لبق ةيرس ملسو هلآ ىلعو هيلع
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 :لاق - جديبلا رهن ىلإ لاق وأ - خدسلا رهن ىلإ اوبهذا ؛ ليقف : لاق .مهجادوأ

 يساركب اوقأ مث : لاق . ردبلا ةليل رمقلاك مههوجو هنم اوجرخف « هيف اوسمغف

 اولك أف « ةرسب اهيف - اهوحن ةملك وأ - ةفحصب يتأو « اهيلع اودعقف بهذ نم

 : لاق . مهعم تلكأو اودارأ ام ةهكاف نم اولكأ الإ قشلا اهنوبلقي امف « اهنم

 ءاذكو اذك انرمأ نم ناك « هللا لوسر اي : لاقف ةيرسلا كلت نم ريشبلا ءاجف

 هللا لوسر لاقف «ةأرملا مهتدع نيذلا رشع ينثالا دع ىتح «نالفو نالف بيصأو

 ىلع يصق ٠ : لاق « تءاجف « ةأرملاب يلع ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 .ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تلاق اک وه :لاق «تصقف .« كايؤر اذه
 . ىنعملا ناميلس انث رضنلا وبأ انث

 . هب «ناميلس انث نافع انث : ( ۲۵۹۷ ص ۳ + ) هللا همحر لاقو
 نب ناميلسل يراخبلا جرخأ دقو . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . يقشمدلا دوعسم يلأ نع بيذهتلا بيذهت يف ا ءانورقم ادحاو اًئيدح ةريغملا

 :هللا همحر لاقف ( ۱۳١ ص ۳ + ) بختنملا يف ديمح نب دبع هجرخأ ثيدحلا
 . هب ٠ مساقلا نب مشاه ينثدح

 انثدح نابيش انثدح : هللا همحر لاقف ( ٤٤ ص ٦ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 ْ . هب « ةريغملا ني ناميلس

 : ( ۲۹۹ ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق هيبأ نع ةدانق يأ نب هللا دبع ينثدح هيبأ نع يأ انث بوقعي انث

 نإف « اهنع لاس ةزانجل يعد اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك

 مكنأش ٠ :اهلهأل لاق كلذ ريغ اهيلع ينثأ نإو ءابيلع ىلصف ماق ريخ اهيلع ينثأ

 . اهيلع لصي ملو ٤ اهب

 ةداتق يبأ نب هللا دبع نع يأ ينثدح دعس نب مهاربإ انث رضنلا وبأ انث

 . هوحن ركذف « هيبأ نع
 . حيحص ثيدح اذه

 . ( ۲۰۹ ص ١ + ) بختنملا يف ديمح نب دبع هجرخأ ثيدحلا
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 تسئلا دحاولا ربخ لرق

 :( 458 ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 هثيدحل انأو - يدنقرمسلا نمحرلا دبع نب هللا دبعو دلاخ نب دومحم انثدح

 ىي نع بهو نب هللا دبع نع - دمحم نبا وه - ناورم انربخأ : لاق - نقنأ

 ىءارت : لاق رمع نبا نع هبيأ نع عفان نب ركب يأ نع ملاس نب هللا دبع نبا
 « هتيأر يلأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تربخأف « لالملا سانلا

 . همايصب سانلا رمأو « ماصف

 . ملسم طرش ىلع « نسح ثيدح اذه

 ناورم انثدح : هللا همحر لاقف ( 4 ص ۲ + ) يمرادلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ءابهو نب هللا دبع نع دمحم نبا
 دمحم نب ناورم هب درفت : لاقو ( ١55 ص ۲ + ) ينطقرادلا هجرخأو

 . ةقث وهو ءابهو نيا نع

 :( 5١4 ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبا مامإلا لاق

 : لاق مرج نبا نع مصاع وبأ انربخأ يصيصملا دوعسم نب دمحم انثدح

 ةيضق يف لأس هنأ رمع نع سابع نبا نع اسواط عم هنأ راتيد نب ورمع ينربخأ
 :لاقف ةغبانلا نب كلام نب لمح ماقف كلذ يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 ىضقف « اهنينجو اهلتقف ‹ حطسمب ىرخألا امهادحإ تبرضف « نيتأرما نيب تنك
 . لتقت نأو ةرغب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . حيحص ثيدح اذه

 دنع جرج نباف ؛ هعاطقناو ثيدحلا اذه لصو يف فلتخا دق هنأ ملعاو

 ٠١ ج) قازرلا دبع دنع ةنييع نباو « الوصوم هيوري هجام نباو دواد يبأو دمحأ

 نع ءاج دقو . الوصوم هيوري ( ٩ ص ٤ + ) يناربطلا دنعو (288 ص

 ةنييع نب نايفس نعو « اعطقنم قازرلا دبع دنع رمعمو « جرج نباو « ةنيبع نبا
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 اسلا دنع ديز نب دامح نعو . اعطقنم « فارشألا ةفحت يف اك « دواد يأ دنع

 يرارلا رانيد نب ورمع نع ءاج دق هنأ رهاظلاف . اعطقنم « فارشألا ةفحت يف اك

 «ءالصتم هيوري ةرات اسواط لعلو .اعطقنمو الوصوم سواط نع اذكو «سواط نع

 . هلل دمحلاو . حيحص ثيدحلاف « اعطقنم ىرخأو

 ةأرملا ربخ لوبق

 : ( ۲۷۲ ص 15 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةورع نب ماشه ينثدح : لاق قاحسإ نبا نع يأ انث : لاق بوقعي انث

 ىملس تنأ : تلاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا جوز ةشئاع نع هيبأ نع

 هللا لوسر ىلوم عفار يأ ةأرما وأ « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالوم

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق . اهبرض دق عفار يأ ىلع هنذأتست

 . هللا لوسر اي ينيذؤت : لاق ؛ ؟ عفار ابأ اي اهو كلام » : عفار ينأل ملسو هلآ

 :تلاق ٠ ؟ ىملس اي هيتيذا مب ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف

 «عفار ابأ اي : هل تلقف «يلصي وهو ثدحأ هنكلو «ءيشب هتيذآ ام هللا لوسر اي

 مهدحأ نم جرخ اذإ نيملسملا رمأ دق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجف . ينبرضف ماقف . أضوتي نأ جرلا

 . « ري الإ كرمأت مل اهنإ «عفار ابأ ايو : لوقيو كحضي

 . نسح ثيدح اذه

 1١548(: ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 قاحسإ يأ نع نايفس نع ديعس نب ىيحي انربخأ « راشب نب دمحم انثدح
 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف « ةاش اوحبذ مهنأ ءةشئاع نع ةرسيم يأ نع

 .« اهفتك ريغ اهلك يقب » :لاق .اهفتك الإ اهنم يقب ام :تلاق « ؟يقب ام ١ :ملسو هلا

 . ليبحرش نب ورمع : هما ينادمهلا ةرسيم وبأو . حيحص ثيدح اذه
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 ةأرملا ربخ فلسلا لوبق

 : (۲۷ ص ۲ + ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 نع بيبح يأ نب ديزي نع ثيللا انربخأ يرصملا دامح نب ىسيع انثدح
 هتخأ لأس هنأ نايفس يأ نب ةيواعم نع مدح نب ةيواعم نع سيق نب ديوس
 هللا لص هللا لوسر ناك له :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز «ةبيبح مأ

 مل اذإ ٠ معن : تلاقف ؟ هيف اهعماجي يذلا بوثلا يف يلصي ملسو هلا ىلعو هيلع

 . ىذا هيف ري

 . تاقث هلاجرو . حيحص ثيدح اذه

 . ( ٠١١ ص ١ + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 ديمح نب دبعو ( ١790 ص ٩ + ) دمحأو ( 18 ص ١ + ) هجام نباو
 . ( ٠٠٤ ص ۳ + ) بختنملا يف

 : ( ٠١۹ ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 اردق تلوانت :لاق بطاح نب دمحم نع كام“ نع ليئارسإ انث دمحأ وبأ انث

 لسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ يمأ يب تبهذف ءيدي تقرتحاف يمأل
 :تلاقف يمأ تلأسف «كلذ نم رغصأ انأ «لوقي ام يردأ الو «يدي حسي لعجف
 .« كؤافش الإ ءافش ال «يفاشلا تنأ فشاو «سانلا بر سابلا بهذأ » :لوقي ناك

 بطاح نب دمحم نع برح نب كامس نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث

 هللا لوسر ىلإ يي يب قلطناف « يدي تقرتحاف « يدي ىلع ردقلا تعقو : لاق

 بر سابلا بهذأ » : لوقيو اهيف لفتي ناكو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . « يفاشلا تنأ كنإ هفشاو 9 : لاق هبسحأو « سانلا

 لمتحيف « همأ وأ هوبأ هب بهذأ « فالتخالا رضي الو « نسح ثيدح اذه

 1 . ملعأ هللاو . اعيمج هب ابهذ امهتأ
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 :( ٣٠١ ص ٤ + ) ةيش يلأ نب ركب وبأ مامإلا لاقو
 نع كامس انثدح ةدئاز يلأ نب ءايركز انثدح يدبعلا رشب نب دمحم انثدح

 ىلإ يمأ يل تقلطناف ٠ يدي تقرتحاف انل اردق تلوانت : لاق بطاح نب دمحم

 مث « كيدعسو كيبل ٠ : لاق هللا لوسر اي : هل تلاقف ةنابجلا يف سلاج لجر

 : كلذ دعب يمأ تلأسف « وه ام يردأ ال « ملكتيو ثفني لعجف « هنم ينتندأ

 تنأ فشاو « سانلا بر سابلا بهذأ ١ : لوقي ناك : تلاق ؟ لوقب ناك ام

 . « تنأ الإ يفاش ال « يناشلا

 هريغ ملعيل رمأ يف شقان نم

 :( 508 ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ةديرب نبا نع نسحلا نب سمهك نع عيكو انث يرسلا نب داته انئدح

 نإ : تلاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ ةاتف تءاج : لاق هيبأ نع

دق :تلاقف « اييلإ رمألا لعجف :لاق «هتسيسمخخ يب عفريل هيخأ نبا ينجوز يآ
 

 .ءيش رمألا نم ءابالل سيل نأ ءاسنلا ملعت نأ تدرأ نكلو يها عنص ام تزجأ

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 االث مالكلا داعأ نم

 :( 788 ص 4 + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 ليئارسإ نع دواد وبأ انربخأ يسودسلا ديوس نب يلع نب "”دمحأ انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا دبع نع نوميم نب ورمع نع قاحسإ يا نع
 . اثالث رفغتسيو اثالث وعدي نأ هبجعي ناك ملسو هلا ىلعو

 . حيحصلا لاجر هلاجرو ‹ حيحص ثيدح اذه

 ) )1١يلع نب هللا دبع نب دمحأ وه .



 مدآ ني ىح انث :هللا همحر لاقف ( 884 ص ١ + ) دمحأ جرحا ثيدحلا

 . ليئارسإ انث

 :دمحأ وبأ لاق نوميم نب 'ورمع نع قاحسإ يلأ نع ليئارسإ اث دمحأ وبأو

 . هركذف . دوعسم نبأ نع

 : هللا همحر لاقف ( 78١ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف اسلا هج رخأو

 نع قاحسإ يبا نع ليئارسإ انثدح مدآ نب ىيحي انئدح هللا دبع نب دمحم انربخأ

 . هب « دوعسم نبا نع نومیم نب ورمع

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 4١7 ص ۲ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأو

 ورمع نع قاحصإ ينأ نع ليئارسإ انأبنأ ءاجر نب هللا دبع انث هللا دبع نب يلع





 ناميإلا باتك





 ناميإلا لضف

 : (۲ ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ورمع نب ناوفص انأ - كرابملا نبا ينعي - هللا دبع انث رشب نب رمعي انث

 دوسألا نب دادقملا ىلإ انسلج:لاق هيأ نع ريفن نب ريج نب نمحرلا دبع ينثدح

 هللا ىلص هللا لوسر انأر نيتللا نينيعلا نيتاخ نوط : لاقف لجر هب رمف « اموی

 .تدهش ام اندهشو تيأر ام انيأر انأ انددول هللاو ءملسو هلآ ىلعو هيلع

 لمحي ام : لاقف هيلإ لبقأ مث ءاريخ الإ لاق ام ؛ بجعأ تلعجف «بضغتساف

 ٠ وكب فيك هده و يرد ال هع ذا هی ارش ین أ لع لعرا

 ىلع هللا مهيكأ ماوقأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رضح دقل هللاو

 مكجرخأ ذإ هللا نودمحت ال وأ « هوقدصي ملو هوبيجي م ؛ منهج يف مهرخانم

 هللاو « مريب ءالبلا متيفك دق « مكين هب ءاج ام نيقدصم « مكبر الإ نوفرعت ال

 هيف الع ثعب لاح دشأ ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا هللا ثعب دفن

ناثوالا ةدابع نم لضفأ انيد نأ نوري امأ ةيلهاجو ةرتف ىلع ؛ ءايبنألا نم يبن
 » 

 ناك نإ ىتح هدلوو دلاولا نيب قرفو « لطابلاو قحلا نيب هب قرف ناقرفب ءاجف

 ملعي « نامإلل هبلق لفق هللا حتف دقو « ارفاك هاخأ وأ « هدلوو هدلاو ىريل لجرلا

 يتلل اهنإو < رانلا يف هبيبح نأ ملعي وهو هنيع رقت الف ؛ رانلا لحد كله ْنإ هنأ

 .(نيعأ ةرق انئايرذو انجاوزأ نم انل به انبر نولوقي "'نيذلاوإ» :لجو زع هللا لاق

 هنع ىور « ةعفنلا ليجعت يف هتمجرت رشب نب رمعيو . حيحص ثيدح اذه

 يراخبلا لاق ؛ يوت دق هنكل ۽ لاخلا روتسم وهف « ربتعم هقثوي ملو « ةعامج

 رشب انثدح : دمصلا هللا لضف عم ( 118 ص ١ + ) درفلا بدألا يف هللا همحر

 . هب « ورمع نب ناوفص ينربخأ : لاق هللا دبع انربخأ : لاق دمحم: نبا

 . درفملا بدألا يف اضيأ وهو « ةرالتلا وه تبثماو « نولوقي يذلا دنسملا يف )١(
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 بيغلاب ناميإلا لضف

 1١5(: ص ٤ جز هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع نمحرلا دبع نب ديسأ ينثدح : لاق يعازوألا انث : لاق ةريغملا وبأ انث

 : ةباحصلا نم لجر « ةعمج يبأل تلق : لاق ”زيريحم نبا نع كيرد نب دلاخ
 « معن : لاق . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نم هتعمس ائيدح انثدح

 انعمو ءملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم انيدغت ءاديج ائيدح مكثدحأ

 اتدهاجو كعم انملسأ ؟ انم ريخ دحأ ءهللا قوسر اي :لاقف حارجلا نب ةديبع وبأ

 . ٩ ينوري ملو يل نونمؤي « مادعب نم نونوكي موق « معن ٠ : لاق . كعم
 جيرخت يف هتنيب اک ٠ يعازوألا ىلع هيف فلتخا دقو . حيحص ثيدح اذه

 نيذلا ]) : لجو زع هللا لوق ريسفت دنع ( ۸١ ص ١ + ) ريثك نبا ريسفت

 . ةرقبلا ةروس لوأ يف 4 بيغلاب نونمؤي
 .هدنسب ةريغملا يبأ ثيدح نم ( ۳۹۸ ص ۲ ج ) هللا همحر يمرادلا هجرخأ ثيدحلا

 ١٠١5١(: ص ٣ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 لاق : لاق سنأ نع تباث نع نسح انثدح : لاق مساقلا نب مشاه انث

 ةرم « ينارو يب نمآ نمل ىبوط » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 . تارم عبس « يلري ملو يب نمآ نمل ىبوطو »

 . يح نب حلاص نبا وه نسحو « حيحص ثيدح اذه

 ١١9(: ص ۳ ج رر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 لاق : لاق كلام نب سنأ نع تباث نع نسح انث مساقلا نب مشاه انث

 : لاق « يناوخإ تيقل ينأ تددو 9 : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 :لاق ؟ كنارخإ نحن سيلوأ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ لاقف

 )١( زيربحم نب هللا دبع وهو « زيري نبا باوصلاو ءزيريحم يأ لصألا يف .
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 ١ يلوري ملو يأ اونمآ نيذلا يناوخإ نكلو 3 يناحصأ متو

 E ره نسحو

 نيقيلا لضف

 : ( ۱۲٣١ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ةبعش تعمس : لاق ديعس نب ديبع انث :الاق دمحم نب يلعو ركب وبأ انثدح

 يلجبلا ليعامسإ نب طسوأ نع ثدحي رماع نب ملس تعمس
 ماق : لوقي « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ضبق نيح « ركب ابأ عمس

 ىكب مث E ٠ و

 ؛بذكلاو مايإو .ةنجلا يف امهو «ربلا عم هنإف ؛قدصلابأمكيلع :لاق مث ركب وبأ

 نيقيلا دعب دحأ تؤي مل هنإف ؛ةافاعملا هللا اولسو .رانلا يف امهو ل

 اونوكو ءاوربادت الو اوعطاقت الو اوضغابت الو اودساحت الو . ةافاعملا نم اًريخ

  اناوخإ هللا دابع

 نع اعوفرم ءاج دق هنكلو « نسح وهو « فوقوم دنسلا اذهب رثألا اذه
 اک « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر قيدصلا ركب يأ

 ةليللاو مويلا لمع يف اقرفم ءاج دقو «( ١٠١و ۱۱۲ ص ١ + ) ىلعي وبأ هاور
 . اهيلع رورملا دنع اهركذن هللا ءاش نإ انلعل ( 5.١ ص ) ياسنلل

 ‹ هللا باتك يف وهو . هدجو هاغتبا نمف « هناكم ناميإلا
ENهللا تاقولخم يف ركفتلا يفو « هللا  

 : ( ۲٤۲ ص ه +) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
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 لبج نب ذاعم رضح امل : لاق ةريمع نب ديزي نع ينالوخلا سيردإ يأ نع ديزي

 ملعلا نإ : لاقف . ينوسلجأ : لاق . انصوأ نمحرلا دبع ابأ اي : هل ليق توما

 دنع ملعلا اوسفئاف - تارم ثالث لوقي - امهدجو امهاغتبا نم « امهناكم ناميالاو

 هللا دبع دتعو ؛:يمرافلا ناملس دنعو « ءادردلا يا رميوع دنع : طهر ةعبرأ

 تعمس ينإف ؛ ملسأ مث ايدوبي ناك يذلا مالس نب هللا دبع دنعو « دوعسم نبا

 .6 ةنجلا يف ةرشع رشاع هنإ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . حيحص ثيدح اذه

 ناميإلا يف سانلا توافت

 ١١١(: ص ۸ ج ) هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق

 انثدح :لاق نمحرلا دبع نع يلع نب ورمعو روصنم ني قاحسإ انربخأ

 باحصأ نم لجر نع ليبحرش نب ورمع نع رامع يأ نع شمعألا نع نايفس
 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 . « هشاشم ىلإ انام رامع ءىلم » : ملسو هلا

 بيرع : رهو « رامع ابأ الإ حبحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . دمحأ هقثو دقو . ينوكلا ديمح نبا

 ( ٠١ ص ) ىربكلا نم « ةباحصلا لئاضف يف يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 E لاق ليبحرش نب ورمع نع : ايفو
 . ملسو هلآ ىلعو هيلع

 :( ٤۳۹ ص ١١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةملس يأ نع ورمع نب دمحم نع ديعس نب ىيحي انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح
 نينمؤملا لمكأ » :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره ينأ نع

 . « اقلخ مهتسحأ اناميإ
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 .« مهئاسنل مك رايخ مرايخو ؛ :هيف دازو (۳۲۵ ص 4 جر يذمرتلا هجرخأو

 . حيحص نسح ثيدح ةريره يأ ثيدح : لاق من

 :( 057 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ميكح نب عاقعقلا نع نالجع نبا ينثدح ديعس انث ديزي نب هللا دبع ان

 لاق : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يأ نع حلاص يلأ نع

 .« اقلخ مهتسحأ انايإ نينمؤملا لمكأ » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . اهريغل ةحيحص ةلمجلا هذه نوكتف « نسح ثيدح اذه

 i(1 ص ٤ + ) هللا همحر يناستلا مامإلا لاق

 ينربخأ : لاق عرج نبا نع هللا دبع انأبنأ : لاق رصن نب ديوس انربخأ

mE 

 رجاهأ : :لاق مث « هعبتاو هب نماف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ءاج

 تناك املف «هباحصأ ضعب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا هب ىصوأف .كعم

هل مسقو مسقف « ايبس ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا منغ ةوزغ
 ىطعاف « 

 اذه ام :لاقف «هيلإ هرعفر ءاج املف ءمهرهظ ىعري ناكو «هل مسق ام هباحصأ
 ؟

 هب ءاجف هذحاف . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا كل همسق مسق : اولاق

 6 كل هتمسق » : لاق ؟ اذه ام : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ

 ىلإ راشأو - انهه ىلإ ىمرأ نأ ىلع كتعبتا ينكلو « كتعبتا اذه ىلع ام : لاق

 اوثبلف ٠. كقدصي هللا قدصت نإ » :لاقف .ةنجلا لخدأف تومأف مهسب - هقلح

 ا ا ل

 ٠ :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف «راشأ ثيح مهس هباصأ دق

 E 4 هقديصن لا قصا و :لاق . معن :اولاق « ؟ ره

ASهيلع ىلصف همدق مث ۾  » 

 لتقف « كليبس يف ارجاهم جرخ كدبع اذه مهللا ١ : هتالص نم رهظ اميف ناكف

 . ١ كلذ ىلع ديهش انأ « اديهش

 دقو « رصن نب ديوس الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
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 . بيذهتلا بيذبت يف اك ةملسم هقثو

 + راغ يلا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع هما رامع يبأ نباو

 : ( 1۲١ ص 5 + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ورمع نع حلاص نب ةيواعم نع بابح نب ديز انربخأ بيرك وبأ انثدح

 ؟سانلا ريخ نم ءهللا لوسر اي :لاق ايبارعأ نأ "سيق نب هللا دبع نع سيق نبا

 . ؛« هلمع نسحو هرمع لاط نم ٠ : لاق

 . هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه

 :( ه8 ص ٩ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ ةبينق انثدح

 سولج سان ىلع فقو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يلأ نع
 «تارم ثالث كلذ لاقف ءاوتكسف :لاق « ؟ مرش نم مريخب كربخأ الأ ٠ :لاقف

 ىجري نم مريخ » : لاق . انرش نم انريخب انربخأ هللا لوسر اي ىلب : لجر لاقف

 . ؛ هرش نمؤي الو هريخ ىجري ال نم مكرشو « هرش نمؤيو هريخ
 , حيحص ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 مايه انثدح : لاقف ( 518 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « هيبأ نع ءالعلا نع - يناعنصلا ينعي - ةرسيم نب صفح انث

 ةئجرملا ىلع درلا هيفو ؟ نمؤملا وه نم

 : ( ۱۲۹۸ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ؛ءىفاه يأ نع بهو نب هللا دبع انث يرصملا حرسلا نب ورمع نب دمحأ انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هثدح ديبع نب ةلاضف نأ يبنجلا كلام نب ورمع نع

 . يذوحالا ةفحت يف اك « رسب نب هللا دبع : هياوصو « يذمرتلا خسن يف اذك 0(
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 رجه نم رجاهملاو .مهسفنأو مهلاومأ ىلع سانلا هنمأ نم نمؤملا :لاق ملسو هلأ

 . ٠ بونذلاو اياطخلا

 «يبنجلا كلام نب ورمع الإ «حيحصلا لاجر هلاجر «نسح ثيدح اذه

 . بيذبهتلا بيذهت يف اک نيعم نبأ هقثو دقو

 : ( ۲۵۱ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ديز نع ريثك يا نب ىبحي نع رمعم نع حابر انث دلاخ نب مهاربإ انث
 هيلع هللا ىلص يبنلا لجر لأس : لوقي ةمامأ ابأ تعم :لاق هدج نع مالس نبا

 « هعدف « ءيش كسفن يف كح اذإ ١ : لاق ؟ مثإلا ام : لاقف ملسو هلا ىلعو

 .4 نمؤم تناف «كتنسح كترسو «كتئيس كتءاس اذإ و :لاق ؟ناميإلا امف :لاق

 .نذؤملا يناعنصلا - يشرقلا وه - دلاخ نب مهاربإو .حيحص ثيدح اذه

 . ينطقرادلاو رازبلاو نيعم نباو دمحأ هقثو « بيذتلا بيذبت يف هتمجرت

 « دمحأ مامإلا هيلع ىنثأ . يناعنصلا مهالوم يشرقلا ديز نبا : وه حابرو

 . بيذبتلا بيذهم يف اک . ةقث ليلج : متاح وبأ لاقو

 هللا دبع يلأ نب ماشه انث حور انث : ( ۲٠۲ ص ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ريثك يلأ نب یجب نع

 يفئاوتسدلا ماشه انأ ليعامس انث :( ۲٠١ ص هج )هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ريثك يلأ نب ىسحي نع

 ؟ ناميإلا ةقيقح غلي ىعم
 :( 44١ ص 5 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ءادردلا يلأ نع سيردإ يلأ نع سنوي نع عيبرلا وبأ انث:لاق ميه انث

 ةقيقح دبع غلب امو «ةقيقح ءيش لكل ٠ :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ٤ هبيصيل نكي مل هأطخأ امو « هئطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي ىتح ,ناميإلا

 . نسح ثيدح اذه



 :وه سنويو . ةبتع نب ناميلس ره عيبرلا وبأو . ةجراخ نبا :ره مثيهو

 . سبلح نب ةرسيم نبا

 ناميإلا نم ءايحلا

 ١18(: ص 5 + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 « رشب نب دمحمو محرلا دبعو ناميلس نب ةدبع انربخأ بيرك وبأ انثدح
 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ةملس وبأ انربخأ ورمع نب دمحم نع

 «ءافجلا نم ءاذبلاو « ةنجلا يف ناميإلاو :ناميإلا نم ءايحلا » :ملسو هلآ ىلعو هيلع
 . « رانلا يف ءافجلاو

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 نع ديزي انث : لاقف ( ٠١١ ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ورمع نبأ وهو « دمحم

 ورمع نب دمحم ناّبح نبا ركذ دقو ( 017 ص ۸ + ) ةبيش يلأ نباو
 نب رمع انربخأ : ( 475 ص ) دراوملا يف اك هللا همحر لاقف « اعباتم ةمقلع نبا

 ينربخأ بهو نبا انثدح دامح نب دواد نب ناميلس عيبرلا وبأ انثدح يناذمملا دمحم

 ركذف ةملس يأ نع لاله ينأ نب ديعس نع ديزي نب دلاخ نع دعس نب ثيللا
 .نآمظلا دراوم يف مدقتملا ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم ثيدح وحن يأ .ها .هوحن

 يف هتمجرت ''يناذمهلا دمحم نب رمع . حيحص دانسإلا اذهب وهو : تلق

 دعس وبأ لاق : لاقو « ريبك مامإ ظفاح هنأب يبهذلا هفصو « ظافحلا ةركذت

 راثآلا بلط يف ةماتلا ةيانعلا هل , ثيدحلا يف اتبث اريخ الضاف ناك : يسيردإلا

 نادمه ةليبف ىلإ ةبسن لادلابف « ةمجعملا لاذلاب باوصلاو « لادلاب « ينادمملا ٠ لصألا يف )١(

 . قارعلاب ةدلب ىلإ ةبسن ةمجعملا لاذلابو « نملاب
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 « بيذهلا بيذهت يف مجرتم « يرصم دام نب عيبرلا نب ناميلسو . ةلح.رلاو

 .ةعرز وبأو يناسنلا هقثو «يحمجلا ره ‹«ثيللا خيش ديزي نب دلاحو .يناسنلا هقئو

 . نوفورعم لاجرلا ةيقبو

 ناهيإلاو ءايحلا

 :(١؟؟ ص ١ ج ) هللا همحر احلا لاق

 ليعامسإ نب ىسوم انأ بلاغ نب دمحم انأ هيقفلا قاحسإ نب ركب وبأ انثدح

 هللا يضر رمع نبا نع ريبج نب ديعس نع ميکح نب ىلعي نع مزاح نب ريرج انث

 ءاعيمج انرق ناميإلاو ءايحلا» :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق :لاق امهنع

 . هرخآلا عفر امهدحأ عفر اذإف

 .هأ .ظفللا اذهب هاجرخي مل و «هتاورب اجتحا دقف ؛امهطرش ىلع: حيحص ثيدح اذه

 حيحص ثيدح اذه : يقارعلا ظفاحلا لاق : ريدقلا ضيف يف يوانملا لاقو

 . هفقوو هعفر يف مزاح نب ريرج ىلع هيف فلتخا دق هنأ الإ « بيرغ

 ناهيإلا ملعت

 :( 77" ص ١ + ) هجام نب هللا دبع ويأ مامإلا لاق

 نارمع يأ نع - ةقث ناكو - حيجن نب دامح انث عيكو انث دمحم نب يلع انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يبنلا عم انك : لاق هللا دبع نب بدنج نع ينوجلا

 نارقلا انملعت مث « نارقلا ملعتن نأ لبق ناميإلا انملعتف « ةروازح نايف نحنو

 ش . انامإ هب انددزاف

 . حيحص ثيدح اذه
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 :( ٤۳۲ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يثيللا ديزي نب ءاطع نع باهش نبا ينربخأ رج نبا انأ قازرلا دبع انث
 هللا لوسر ىتأ « هثدح راصنألا نم الجر نأ رايخلا نب يدع نب هللا ديبع نع

 نم لجر لتق يف هنذأتسي هراسف « سلجم يف وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 دهشي سيلأ » : لاقف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رهجف « نيقفانملا

 هللا لوسر لاق .هل ةداهش ال« هللا لوسر اي ىلب :يراصنألا لاق «؟ هللا الإ هلإ ال نأ

 : لاق «؟ هللا لوسر ادمحم نأ دهشي سيلأ ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 ةالص الو « هللا لوسر اي ىلب : لاق ؛؟ يلصي سيلأ » : لاق . هللا لوسر اي ىلب
 .« مهنع هللا يفابن نيذلا كئلوأ » :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .هل

 . حيحص ثيدح اذه

 .ثيدحلا اذه دعب دنسملا يف ا «يدع نب هللا دبع يباحصلا رمعم ىمس دقو

 ريونت عم أطوملا يف اک « كلام مامإلا ثيدحلا اذه لسرأ دق هنأ ملعاو

 رصن نب دمحم « ةالصلا يف اك ةنيبع نب نايفسو « ( ١80 ص ١ + ) كلاوحلا

 مامإلا دنع مدقت اک رمعمو جرج نبا هدنسأو « ( 115 نص ۲ + ) يزورملا
 حلاصو دعس نب ثيللاو « ةالصلا يف يزورملا رصن نب دمحم دنع اذكهو « دمحأ

 ةدايز لصولا نأ رهاظلاف « يزورملا رصن نب دمحم « ةالصلا يف اک « ناسيك نبا

 كش اذإ كلام مامإلاو اميسال « اهوبق بجوف ؛ اهبنم حجرأ وه ام اهضراعي مل

 . السرم هاور هلاسرإو ثيدحلا لصو يف

 . ملعأ هللاو
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 ناميإلا بعش نم

 : ( ۳۲۲ ص ۳ + ) ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ثكم :لاق رباج نع ريبزلا يلأ نع مثخ نبا نع رمعم انأ قازرلا دبع انث

 مهل زانم يف سانلا عبتي نينس رشع ةكمب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 غلبأ ىتح ينرصني نم « ينيوؤي نم » : لوقي « ىنمب مساوملا ينو « ةنجمو ظاكعب

 اذك - رضم نم وأ نعلا نم جرخيل لجرلا نإ ىتح «؟ ةنجلا هلو يهر ةلاسر

 ماجر نيب يشميو . كنتفي ال شيرق مالغ رذحا : نولوقيف هموق هيتأيف - لاق

 « هانقدصو هانيواف برثي نم هيلإ هللا انثعب ىتح <« عباصألاب هيلإ نوريشي مهو

 ىتح ؛همالسإب نوملسيف هلهأ ىلإ بلقنيف «نآرقلا هئرقيو .هب نمّويف انم لجرلا جرخيف
 « مالسإلا نورهظي « نيملسملا نم طهر اهيفو الإ راصنألا رود نم راد قبي م

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كرتن ىتم ىتح :انلقف ءاعيمج اورمتثا مث
 هياع اومدق ىتح « الجر نوعبس انم هيلإ لحرف ؟ فاخيو ةكم لابج يف درطي

 ءانيفاوت ىتح نيلجرو لجر نم هيلع انعمتجاف «ةبقعلا بعش هاندعارف ءمسوملا يف
 طاشنلا يف « ةعاطلاو عمسلا ىلع ينوعيابت ٠ : لاق ؟ كعيابن ءهللا لوسر اي :انلقف

 « ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا ىلعو « رسيلاو رسعلا يف ةقفنلاو « لسكلاو

 اذإ ينوعنمتف ؛ ينورصنت نأ ىلعو « مال ةمول هللا يف اوفاخت ال هللا يف اولوقت نأو
 : لاق . « ةنجلا مكلو « مءانبأو مكجاوزأو مكسفنأ هنم نوعنمت ام مكيلع تمدق

 اديور : لاقف مهرغصأ نم وهو ةرارز نب دعسأ هديب ذخأو « هانعيابف هيلإ انمقف

 هللا ىلص هللا لوسر هنأ ملعن نحنو اإ لبإلا قانعأ برضت مل انإف براي لهأ اي

 نأو مرايخ لتقو « ةفاك برعلا ةقرافم مويلا هجارخإ نأو « ملسو هلآ ىلعو هيلع
 متنأ امإو « هللا ىلع مكرجأو كلذ ىلع نوربصت موق متنأ امإف « فويسلا مكضعت

 : اولاق . هللا دنع مكل رذع وهف كلذ اونيبف « ةنيبج مكسفنأ نم نوفاخت موق

 انمقف : لاق . ادبأ اهبلسن الو « ادبأ ةعيبلا هذه عدن ال هللاوف « دعسأ اي انع طمأ

 . ةنجلا كلذ ىلع انيطعيو « طرشو انيلع ذخاف « هانعيابف هيلإ

 ىسيع نب قاحسإ انث : ( ۳۳۹ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
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 رباج هثدح هنأ ريبزلا يأ نع مشخ نب ناهع نب هللا دبع نع ملس نب ىيحي انث
 . ثيدحلا ركذف . هللا دبع نبا

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 5۹٩۹ ص ۱۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ملاس نع ةريغملا نب ناع انربخأ ليئارسإ انأبنأ ريثك نب دمحم انثدح
 ضرعي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هللا دبع نب رباج

 دق اشيرق نإف ؟ هموق ىلإ ينلمحي لجر الأ » : لاقف « فقوملاب سانلا ىلع هسفن

 . « ير مالك غلبأ نأ ينوعنم

 دعجلا يلأ نبا : وه ملاسو . يراخبلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه
 .ليصحتلا عماج يف اك ؛يراخبلا رباج نم هعامس تبثأ دق هنكلو « ةباحصلا نع لسري

 نسح ثيدح اذه : لاقو ( ۲٤۲ ص ۸ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . بيرغ حيحص

 . ( 77 ص ١ ج ) هجام نبا هجرخأو

 .(790 ص ۳ + ) دمحأو

 . دابعلا لاعقأ قلخ يف يراخبلاو ( ٥۳۲ ص ۲ + ) يمرادلاو

 : ( 405 ص ا + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامالا لاق

 نع رماع نع دواد نع نايفس انثدح ماشه نب ةيواعم انثدح ركب وبأ انثدح

 ءراصنألا نم ءابقنلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا يقل ال :لاق هللا دبع نب رباج
 . « ةنجلا مكل » : لاق ؟ انل امف : اولاق « ينوعنمتو ينووؤت » : مه لاق

 . دنه يا نبا : وه دوادو . يروثلا : وه نايفسو . نسح ثيدح اذه

 . يبعشلا : وه رماعو

 :هللا همحر لاقف ( ۳۰۷ ص ۲ + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « يبعشلا نع دوادو « راج نع نايفس انث ةصيبق انث رمعم نب دمحم انثدح

 . دنه يأ نب دوادب نورقم هنأل ؛ رضي الو « باذك يفعجلا ديزي نبا : وه رباج )١(
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 : ( ۲۳۸ ص ۳ + ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا لاق

 ةيواعم انربخأ بابحلا نب ديز انربخأ يفوكلا نمحرلا دبع نب ىسوم انثدح

 هللا لوسر تعم“ :لوقي ةمامأ ابأ تعمس :لاق رماع نب ملس ينثدح :لاق حلاص نبا

 « مكبر هللا اوقتأ ٠ : لاقف عادولا ةجح يف بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 « مكرمأ اذ اوعيطأو « مكلاومأ ةاكز اودأو « مكرهش اوموصو « مكسمخ اولصو

 ؟ ثيدحلا اذه تعمس م ذنم : ةمامأ يبأل تلق : لاق . « مكبر ةنج اولخدت

 . ةنس نيثالث نبا انأو : لاق

 . حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : ( ۲١۱ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 تعم : لاق رماع نب ملس ينثدح حلاص نب ةيواعم انث بابحلا نب ديز انث

 يف سانلا بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لوقي ةمامأ ابأ

 : لوقي « لواطتي لحرلا زارغ يف هلجر عضاو « ءاعدجلا ىلع وهو « عادولإ ةجح

 « مكبر اودبعا ١ : لاق ؟لوقت ام :موقلا رخآ نم لجر لاقف « ؟ نوعمست الأ و

 « مكرمأ اذ اوعيطأو « مكلاومأ ةاكز اودأو « سرهش اوموصو « مكسمخ اولصو

 . ( مكبر ةنج اولخدت

 .ةنس نيثالث نبا انأو :لاق ؟ ةمامأ ابأ اي ثيدحلا اذه تعمس 5 ذمف :هل تلق

 ةيواعم نع نمحرلا دبع انث : ( 757 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب حلاص نبا

 . نسح ثيدح اذه

 :( ۳۸۹ ص ۱ + ) هللا همحر ماجلا لاقو

 هللا دبع انث ينالوخلا رصن نب رحب انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح
 تعم“ : لاق يعالكلا رماع نب ىبحي يأ نع حلاص نب ةيواعم ينربخأ بهو نبا

 .عادولا ةجح يف انيف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق :لوقي ةمامأ ابأ



 «سانلا عمسي لواطتي .باكرلا يزرغ يف هيلجر لعج دق .ءاعدجلا هنقان ىلع وهو

 ؟ انيلإ دهعت اذامف :سانلا فئاوط نم لجر لاقف « ؟ يتوص نوعمست الأ و :لاقف

 كلاومأ ةاكز اودأو « مرهش اوعوصو « مكسمخ اولصو مكبر اودبعا » :لاقف

 تن نم لثمف « ةمامأ ابأ اي : تلق : لاق « مكبر ةنج اولخدت« مكرمأ اذ اوعيطأو

 ابرق « هجرحدأ ريعبلا محازأ « ةنس نيئالث نبا ذهموي « يخأ نب اي : لاق ؟ ذمو

  ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
 ءاجرخي ملو « ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه
 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۲١ ص 5 + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق
 : لاق بهو نبا نع : عمسأ انأو هيلع ةءارق « نيكسم نب ثراحلا لاق

 : لوقي ديبع نب ةلاضف عمس هنأ يبنجلا كلام نب ورمع نع ءىناه وبأ ينربخأ
 : معزلاو« معز انأ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم

 «ةنجلا طسو يف تيبو «ةنجلا ضبر يف تيب رجاهو ملسأو يب نما نمل » ليمحلا

 تييبو « ةنجلا ضير يف تيبب « هللا ليبس يف دهاجو ملسأو يب نما نمل معز انأو

 ريخلل عدي ملف كلذ لعف نم « ةنجلا فرغ ىلعأ يف تيببو « ةنجلا طسو يف
 . « تومي نأ ءاش ثيح تومي ,ابرهم رشلا نم الو « ابلطم

 «ىناه نب ديمح : وه ءىناه وبأو . نسح ثيدح اذه

 4۹٩ ص ) دابعلا لاعفأ قلخ يف هللا همحر يراخبلا لاق

 نع صرحألا يبأ همع نم هعمس « ءارعزلا وبأ انث نايفس انث يلع انثدحو

 «بّوصو رظنلا يف دّمصف ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا تيتأ : لاق هيبأ

 : لاق « محرلاو هللا الإ ءءيش ال ٠ : لاق ؟ ىبنت معو . وعدت مالإ : تلقف

 « يننوبذكي سانلا نأ “تيورو « اًعرذ اهب تقضف « يبر نم ةلاسر ينتتأ »
 . « كب نلعفيل وأ نلعفتل : يل ليقف

 )١( تیرو : اهلعلو اذك .
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 . ةنييع نبا : ره نايفسو « يتيدملا نبا : ره يلعو . حيحص ثيدح اذه

 فرع : ره صوحألا ربأ همعو . يمشجلا ورمع نب ورمع : ره ءارعزلا وبأو

 . صوحألا يأ دلاو ةلضن نب كلام ثيدحلا يلاحصو . ةلضن نب كلام نبا

 :( ” ص ه + ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةيواعم نب ممكح نع يلهابلا ةعزق وبأ انأ ةملس نب دامح انث نافع انث

ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تينأ : لاق هيبأ
 ىتح كتيتأ ام : تلقف 

 كثعب يذلابف - هيفك قبطو نافع انارأ - كيتآ الآ هذه يعباصأ ددع تفلح

 نأو : لاق ؟ مالسإلا امو :لاق . « مالسإلا » :لاق ؟ هب كعب يذلا ام « قحاب

 ؛ةبرتكملا ةالصلا يلصتو « ىاعت هللا ىلإ كهجو هجوت نأو «ىلاعت هلل كبلق ملسي

 ةبوت دحأ نم لجو زع هللا لبقي ال « ناريصن ناوخأ ‹ ةضورفملا ةاكزلا يدؤتو

 «تمعط اذإ اهمعطت» :لاق ؟ هيلع اندحأ ةجوز قح ام :تلق .«همالسإ دعب كرشأ

 . ٩ تيبلا يف الإ رجهت الو «حّبقت الو هجولا برضت الو ا

 «مكهوجو ىلعو انابكرو ةاشم ٠ ماشلا وحن ىلإ هديب أ اموأو ؛ انهاه نورشحت و :ل

دحأ نع برعي ام لوأو «مادفلا مكهاوفأ ىلعو ىلاعت هللا 0
 .؛ هذخف م

م هلأسيف هل لوم يتأي لوم نم امو :ل لاقو
 لل هلمج الإ «عنمبف هدنع لضف ن

 .همع نبا ىلوملاب ينعي : نافع لاق . .6 ءاضقلا لبق هسبني اعاجش هيلع ىلاعت

 ءادلوو الام ىلاعت هللا "هغر « مكلبق ناك نم الجر نإ و : : لاقو : لاق

بأ يأ : ءدلول لاق رضتحا املف « رخ ءاجو رصع بهذ ىتح
 ؟ مكل تنك 

 اذإ اورظنا ؟ مكنم يلام تذحأ الإو < « يعيطم متنأ له : لاقف . بأ ريخ : اولاف

 هللا لوسر رادأو « سارهملاب ينوسرها مث ءاممح ينوعدت ىتح ينوقرحت نأ «تم انآ

ا لوسر لاق هيتبكر ءاذح هيدي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىل ام
 ىلعو هيلع هللا لص هلل

 هديب ماسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا ين لاقو ٠ ٠ هلو اولعفف 9 : ملسو هلآ

 لاق . نافع لاق اذك . « ىلاعت هللا لضأ يلعل , ' حار موي يف ينورذأ مث ه اذكه

 ةكربلاو ةمعنلا يف ةعسلا : سغرلاو « امهيف هل كرابو امهنم هل رثكأ (1)
 . ةياهن . ها ءاملاو

لام لجر : مهوقك جير وذ : يأ حار موي : ةيابنلا يف (؟)
 = ةحار ةليلو حار موي : ليقو « 
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 وه اذإف « كاذ هللاو اولعفف . هللا لضأ ٠ : دامح نع لبش وبأ « ىنهم لاقو : يأ

 نم : لاق ؟ هتلعف ام ىلع كالم ام , مدا نب اي : لاقف « ىلاعت هللا ةضبق يف مئاق

 . © اهب ىلاعت هللا هافالتف » : لاق « كتفاخم

 . ريجح نب ديوس وه ةعزق وبأو « حيحص ثيدح اذه

 : : ( ۲۹۹ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نم - يلجبلا نمحرلا دبع نب ىسيع انث : الاق دمحأ وبأو مدا نب ىيحي انث

 نع فرصم نب ةحلط انث : دمحأ وبأ لاق . ةحلط نع - ملس ينب نم ةلجي ينب

 هللا ىلص يبنلا ىلإ يلارعأ ءاج : لاق بزاع ني ءاربلا نع ةجسوع نب نمحرلا دبع

 :ءلاقف . ةنجلا ينلخدي المع ينملع « هللا لوسر اي : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع

 .« ةبقرلا كفو « ةمسنلا قتعأ ءةلأسملا تضرعأ دقل ؛ةبطخلا ترصقأ تنك نمل »

 ءاهقتعب درفت نأ ةمسنلا قتع نإ « ال » : لاق ؟ةدحاوب اتسيلوأ هللا لوسر اي:لاقف

 نإف «ملاظلا محرلا يذ ىلع ءيفلاو «فوك ولا ةحنملاو ءاهقتع يف نيعت نأ ةبقرلا كفو

 « ركنا نع هناو « فورعملاب رمأو « نآمظلا قساو « عئاجلا معطأف كلذ قطت مل
 . « ريخلا نم الإ كناسل فكف « كلذ قطت مل نإف

 . حيحص ثيدح اذه

 مالسإلا لضافت

 ١89(: ص ۲ + ) هللا همر دمحا مامإلا لاق

 نع ثراحلا نب هللا دبع نع ةرم نب ورمع نع ةبعش نع يدع يلأ نبا انث
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ريثك يأ

 هللا نإف ؛ شحفلاو مكايإو « ةمايقلا موي تاملظ ملظلا » : لوقي ملسو هلآ ىلعو

 « مكلبق ناك نم كلهأ حشلا نإف ؛ حشلاو جايإو « شحفتلا الو شحفلا بحي ال

 . « اورجفف روجفلاب مهرمأو « اولخبف لخبلاب مهرمأو « اوعطقف ةعيطقلاب مهرمأ
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ملسي نأ :  لاق ؟ لضفأ مالسإلا يأ « هللا لوسر اي : لاقف لجر ماتف : لاق
 

 يأ « هللا لوسر اي : لاقف ءارخآ وأ كاذ ماقف . « كديو كتاسل نم نوملسملا

 رضاحلا ةرجه :ناترجه ةرجهلاو ؛ كبر هرك ام رجہت نأ ۾ :لاق ؟لضفأ ةرجهلا

 امهمظعأ رضاحلاو «ارمأ اذإ عيطيو « يعد اذإ بيجي نأ يدابلا ةرجهف « يدابلاو

 « ارجأ امهلضفأو ةيلب

 «يفاسنلا هقثو «همسا يف فلتخم .يدييزلا :وه ريثك وبأو .حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذهت يف م

 لاقف ( ۱١١ ص ۲ + ) ريسفتلا يف « هللا همحر يئاسنلا هجرخأ ثيدحلاو

 : هللا همر

 © إضف نع - يفعجلا يلع نبا ينعي - ديما ودعا

 لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع رمقألا نب “ ريهز نع ةرم نب ورمع نع شمعألا نع

 «ةمايقلا موي تاملظلا هنإف ؛ملظلا اوقتا » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 كلهأ هنإف ؛حشلاو مايإو ءشحفتلا الو شحفلا بحي ال هللا نإف ؛شحفلا اوقتاو

 . اوعطقف ةعيطقلاب مهرمأو ءاورجفف روجفلاب مهرمأو ءاوملظف ملظلاب مهرمأ مكلبق ناك نم

 اهققحي مل يتلا رطاوخلا هناميإ رضت ال نمؤملا

 ١١(: ص ١4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ريرج انثدح : الاق نيعأ نب ةمادق نباو ةبيش يلأ نب ناثع انثدح

 يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع رذ نع روصنم

 ا ا لاقف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 ٠» : لاقف . هب ملكتي نأ نم هيلإ بحأ ةممح نوكي نأل - ءيشلاب ضرعي

 . « ةسوسولا ىلإ هديك در يذلا هلل دمحلا «ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ

 )١( فارشألا ةفحت يف  قوزرم نبا : وه ليضف .
 ) )۲مّدقتملا ريثك وبأ : وه .



 ٠. هديك درو ناكم « هرمأ در و : ةمادق نبا لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( 45١ ص ) ةليللاو مويلا يف يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 روصنم نع نايفس انثدح : لاق نمحرلا دبع انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 . هب « سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع رذ نع « شمعألاو

 : لاق دواد وبأ انربخأ : لاق ناليغ نب دومحم انربخأ : هللا همحر لاقو

 دادش نب هللا دبع نع هللا دبع نب رذ عم « شمعألاو روصنم نع ةبعش انربخأ

 . هب « سابع نبا نع

 نع ريرج قيرط نم « ةالصلا يف يزورملا رصن نب دمحم هجرخأو
 قيرط نمو « هب ‹ روصنم نع - يروثلا وهو - نايفس قيرط نمو «هب «روصنم

 . هب « ناميلسو روصتم نع ةبعش

 :( ۲٣۹۷ ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كاحضلا انث : لاق ليعامسإ نب دمحم انثدح

 هيتأي مدحأ نإ ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةشئاع نع

 دجو اذإف ؟ هللا قلخنمف : لوقيف . هللا : لوقيف ؟ كقلخ نم : لوقيف ناطيشلا

 . « هنع بهذي كلذ نإف . هلسرو هللاب تنمآ : أرقيلف ءمكدحأ كلف

 . نسح ثيدح اذه

 . ناهثع نبا : وه كاحضلاو . كيدف ينأ نبا وه ليعامسإ نب دمحمو

 هنم مزلي كلذ نأ مالكلا .ملع لهأ ةقسلف نم قحأ يوبنلا جالعلا اذهو

 . لاحم وهف لسلستلا هنم مزل امو « لسلستلا

 : ( 3١91 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نع ينادمهلا هللا دبع نب رذ نع روصنم نع نايفس نعإعيكو ان '
 لعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق سابع نبا نع دادش نب هللا دبع
 ءامسلا نم رخأ نأل « ءيشلاب يسفن ثدحأ ينإ هللا لوسر اي :لاقف ملسو هلآ
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 هللا ٠ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف :لاق .هب ملكتأ نأ نم لإ بحأ
 . « ةسوسولا ىلإ هديك در يذلا هلل دمحلا « ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ

 : ( 753151 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 روصنمو ناميلس نع ةبعش انثدح : الاق جاجحو رفعج نب دمحم انثدح

 ثدحن انإ هللا لوسر اي :اولاق مهنأ سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع رذ نع

 لاقف :لاق . هب ملكتي نأ نم هيلإ بحأ ةممح اندحأ نوكي نأل «ءيشلاب انسفنأ

 : رخآلا لاقو « ةسوسولا ىلع الإ مكنم ردقي مل يذلا هلل دمحلا » : اهدحأ

 . « ةسوسولا ىلإ هرمأ در يذلا هلل دمحلاو

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 ةملسم سفن الإ ةنجلا لخدي ال

 :( ٥٤۸4 ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نايفس نع عيكو انث : الاف دمحم نب يلعو ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح

 نأ محس نب رشب نع معطم نب ريبج نب عفان نع تباث يها نب بيبح نع
 لخدي ال » : لاقف قيرشتلا مايأ بطخ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . « برشو لكأ مايأ مايألا هذه نإو « ةملسم سفن الإ ةّنجلا

 ناك نإو تباث يأ ني بيبحو . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ورمع هعبات دقو ( 4١ ص ه ج ) دمحأ مامإلا دنع « ةبعش هنع هاور دقف اسلدم

 1١١54(. ص ۸ ج ) ياسنلا دنعو دمحأ مامإلا دنع « رانيد.نبا

 .( 7١ ص ۲/٤ + ) ةبيش يلأ نبا هجرتخأو

 ايرغ أدب مالسإلا نإ
 :( 780 ص ۷ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 قاحسإ يأ نع شمعألا نع ثايغ نب صفح انربخأ بيرك وبأ انثدح
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 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نب هللا دبع نع صوحألا يلأ نع

 ٠. ءابرعلل ىوطف ءأدب م ايرغ دوعيسو ءابيرغ أدب مالسإلا نإ و :ملسو هلآ ىلعو

 هفرعت او « درعسم نبا ثيدح نم « حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه

 كلام نب فوع : همسا صوحألا وبأو . شمعألا نع ثايغ نب صفح ثيدح نم

 . صفح هب درفت . يمشجلا ةلضن نبا

 . نيخيشلا لاجر هلاجرو « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 .(37١4؟ ص ۲ +) يمرادلاو .(۱۳۲۰ ص ۲ ج) هجام نبا هجرخأ ثيدحلاو

 نيقباسلا ءايبنألاب ناميإلا

 : ( ۲۲۱ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر ىلوم ةنيفس نع ناهمج نب ديعس ينثدح جرشح انث رضنلا وبأ ان

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبطخخ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 «ىرسيلا هتيع روعأ وه ءهتمأ لاجدلا رذح دق اإ يلبق يبن نكي مل هنإ الأ » :لاقف

 اهدحأ « نايداو هعم جرخي . رفاك هينيع نيب بوتكم « ةظيلغ ةرفظ ىنملا هنيعب

 نييبن ناهبشي ةكئالملا نم ناكلم هعم « ران هتنجو . ةنج هرانف « ران رخآلاو ةنج

 « هني نع امهنم دحاو « امهئابآ ءامسأو امهئامسأب امهتيمس تعش ول « ءايبنألا نم
 يبحأ تسلأ ؟ مكبرب تسلأ : لاجدلا لوقيف « هتنتف كلذو « هلامث نع رخآلاو

 « هبحاص الإ سانلا نم دحأ هعمسي ام . تبذك : نيكلملا دحأ هل لوقيف ؟ تيمأو

 « هتنتف كلذو « لاجدلا قدضي امنأ نونظيف سانلا هعمسيف . تقدص : هل لوقيف

 كولا كلك اا لوقيف « اهيف هل ذي الف « ةنيدملا يتأي ىتح ريسي مث

 ("' قيفأ ةبقع دنع لجو زع هللا هكلييف « ماشلا يتأي ىتح ريسي مث ۴

 . نسح ثيدح اذه

 يف « ناروح نم ةيرق « فاقو ةنكاس ءايو رسكلا مث حتفلاب : قيفأ نادلبلا مجعم يف )١(

 . هنم دارملا . ها . قيفأ ةبقعب ةفورعملا ةبقعلا لوأ يف « روغلا قيرط
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 .( ١1١ ص ۲ + ) يقاسنلا اضيأ هجرخأ «ةريره يأ نع ةميكأ نبا ثيدحو
 - ( ۲۷٣ صا ۱ ج ) هجام نباو

 : ( ۳٣٤ ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 :لاق ةديرب نب هللا دبع ينربخأ دقاو نب نيسح ينثدح بابحلا نب ديز انث

 اعدف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حبصأ : لوقي ةديرب يأ تعم

 تعم الإ طق ةنجلا تلخد ام ؟ ةنجلا ىلإ ينتقبس مب < لالب ايو : لاقف الالب

 ىلع تيتأف « كتشخشخ تعمسف ةنجلا ةحرابلا تلخد ينإ « يمامأ كتشخشمخ

 .برعلا نم لجرل : :اولاق ؟رصقلا اذه نمل :تلقف «فرشم عفترم بهذ نم رصق

 . دمحم ةمأ نم نيملسملا نم لجرل : اولاق ؟ رصقلا اذه نمل « يبرع انأ : تلق

 هللا لوسر لاقف . « باطخلا نب رمعل : اولاق ؟ رصقلا اذه نمل دمحم انأف : تلق

 :لاقف .( رصقلا تلخخدل رمع اي كتريغ الول ١ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 ىلإ ينتقبس مب » : لالبل لاقو : لاق  كيلع راغأل تنك ام « هللا لوسر اي

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف .نيتعكر تيلصو تأضوت الإ تثدحأ ام :لاق « ؟ ةنجلا

 . « اذهب » : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 «ثيرح نب نيسحلا انثدح :لاقف ( 174 ص ٠١ + ) يذمرتلا هجرخأو

 هرکذف . يأ ينثدح : لاق دقاو نب نيسحلا نب ب يلع انربخأ « يزورملا رامع وبأ

 . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه : لاق مث
 . حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : هللا همحر لاقف « رمع ةصق ( ۲۸ ص ١7 + ) ةبيش يأ نبا جرخأو

 . هب « بايح نب ديز

 : ( ۲۹۹ ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 نم - يلجبلا نمحرلا دبع نب ىسيع انث : الاق دمحأ وبأو مدآ نب ىبحي انث

 نع فرصم نب ةحلط انث :دمحأ وبأ لاق ةحلط نع - ملس ينب نم ةلجج ينب

 هللا ىلص يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج : لاق بزاع نب ءاربلا نع ةجسوع نب نمحرلا دبع

FY 



 : لاقف . ةمجلا ينلخدي المع ينملع ٠ هللا لوسر اي : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع
 .« ةبقرلا كفو . ةمسنلا قتعأ .ةلأسملا تضرعأ دقل ةبطخلا ترصقأ تنك نفل ١

 درفت نأ ةمسنلا قتع نإ ءال » : لاق ؟ ةدحاوب اتسيلوأ : هللا لوسر اي لاقف

 يذ ىلع ءيفلاو « فوكولا ةحنملاو « اهقتع يف نيعت نأ ةبقرلا كفو « اهقتعب
 .فورعملاب رمأو « نامظلا قساو « عئاجلا معطأف كلذ قطت مل نإف «ملاظلا محرلا
 . « ريخلا نم الإ كتاسل فكف كلذ قطت مل نإف ءركنملا نع هناو

 . حيحص ثيدح اذه

 74١(: ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نمح رلا دبع نع ةحلط نع شمعألا نع ريرج انربخأ ةبيش يأ نب ناهنع انثدح

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق بزاع نب ءاربلا نع ةجسوع نبا
 . « مكتاوصأب نارقلا اونيز ١ : ملسو

 ةجسوع نب نمحرلا دبع الإ حيحصلا لاجر هلاجر «؟حيحص ثيدح اذه

 . ياسنلا هقثو دقو

 ١78(. ص ۲ + ) یاسا هجرخأ ثيدحلا
 .( 47" صا ١ + ) هجام نباو

 . هب « فرصم نب ةحلط نع ةيعش ثيدح نم امهالك

 .( ۲۸۵ و ۲۸۳ ص 4 + ) دمحأ هجرخأو

 ىلإ هقرط نم ضافتسا دقو « ( ۷١ ص ١ + ) كردتسملا يف مكاحلاو
 . اريخ هللا هازجف ( هاله ص )

 :) ٠٠١ ص ۲ + ) هللا همحر يمرادلا لاق «عباتم ةجسوع نب نمحرلا دبعلو

 «ناذاز نع دثرم نب ةمقلع نع نارمع يبأ نب ةقدص انث "ركب نب دمحم انثدح
 . هب « بزاع نب ءاربلا نع « رمع يأ

 اك هانتبلأ ام : باوصلاو . نارمع يبأ نبا نع ةقدص انث ركب يبأ نب دمحم لصألا يف )١(
 . يفاسربلا ركب نب دمحم ةمجرت لامكلا بيذهت و ( هاله ص ١ + ) كردتسملا يف
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 نب ريرج نع میک و : لاقف هللا همحر ةبيش يبا نبا هجرحأ ثيدحلاو

 هللا لوسر لاق :لاق نيصح نب نارمع نع ءامهدلا يبأ نع لاله نب ديمح نع مزاح

 ام هنع انيلف لاجدلا جورب مكنم عمس نمو :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 .«تاهبشلا نم ی ري ام هعبتي ىتح هب لازي ري امف «نمؤم هنأ بسحي وهو هيتأي لجرلا نإف ؛عاطتسا

 نيكرشملا ةقرافم ناميإلا مزاول نم

 : ( ۲ ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ورمع نب ناوفص انأ - كرابملا نبا ينعي - هللا دبع انث رشب نب رمعي انث

 دوسألا نب دادقملا ىلإ انسلج : لاق هيبأ نع ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع ينثدح

 هللا ىلص هللا لوسر اتأر نيتللا نينيعلا نيتامل ىبوط : لاقف « لجر هب رمف « اموی

 «بضغتساف .تدهش ام اندهشو « تيأر امانيأر انأ انددول هللاو «ملسو هلآ ىلعو هيلع

 نأ ىلع لجرلا لمحي ام : لاقف هيلإ لبقأ مث « اريخ الإ لاق ام ؛ بجعأ تلعجف

 رضح دقل هللاو « نوكي فيك هدهش ول يردي ال « هنع هللا هبيغ ارضحم ىنمتي

 ؛منهج يف مهرخانم ىلع هللا مهيكأ «مارقأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ‹ مكبر الإ نوفرعت ال مكجرعخأ ذإ هللا نودمحت ال وأ « هرقدصي ملو هوبيجي مل

 هللا لص يبنلا هللا ثعب دقل هللاو « کر يغب ءالبلا متيفك دق « مكيبن هب ءاج امل نيقدصم

 ؛ةيلهاجو ةرتف يف هايبنألا نم يبن هيف ابيلع ثعب لاح دشأ ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع

 «لطابلاو قحلا نيب هب قرف ناقرفب ءاجف «ناثوألا ةدابع نم لضفأ انيد نأ نوري ام

 « ارفاك هاخأ وأ هدلوو هدلاو ىريل لجرلا ناك نإ ىتح « هدلوو دلاولا نيب قرفو

 رهو هنيع رقت الف « رانلا لخد كله نإ هنأ ملعي « نايل هبلق لف هللا حض دقو

 ابر نولوقي "نيدلاو ف : لجو زع هللا لاق يتلل اهنإو « رانلا يف هبيبح نأ ملعي

 . ©# نيعأ ةرق انتايرذو انجاوزأ نم انل به

 )١( ثيدحتلا ةغيص فذمب اذك .
 درفملا بدألا يف اًضيأو « ةوالتلا ره تبثملاو < نولوقي يذلا دنسملا يف (؟) .
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 هنع ىور ةعفنملا ليجعت يف هتمجرت رشب نب رمعيو . حيحص ثيدح اذه
 هللا همحر يراخبلا لاق « عبوت دق هتكل ؛ لاحلا روتسم وهف « ربتعم هقثوي ملو « ةعامج

 دمحم ني رشب انثدح : دمصلا هللا لضف عم ( 119 ص ١ + ) درفملا بدألا يف

 . هب « ورمع نب ناوفص ينربخأ : لاق هللا دبع انربخأ : لاق

 مالسإلا نع ضرعأ نمل لذلا

 :( 4 ص ١ + ) هللا هحر دمحأ مامالا لاق

 ملس تعمس : لاق رباج نبا ينثدح ملسم نب ديلولا انث هبر دبع نب ديزي انث
 هيلع هللا لص هللا لوسر تعم” : لوقي دوسالا نب دادقملا تعم“ لاق : رماع نبا

 هللا هلخدأ الإ ءربو الو ردم تيب ضرألا رهظ ىلع ىقبي ال » :لوقي ملسو هلآ ىلعو
 ءاهلهأ نم مهلعجيف لجو زع هللا مهزعي امإ ءليلذ لذ وأ زيزع زعب «مالسإلا ةملك

 . ٩ اه نونيديف مهلذي وأ
 . حيحص ثيدح اذه

 . رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع : وه رباج نباو

 مالسإلا ضقاون نم

 : (۲ ص اه + ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق هيبأ نع ةيواعم نب مكح نع ةعزق وبأ انث دامح نع لماك وبأ انث

 ةبوت لبقي ال ىلاعتو كرابت هللا نإ ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاق

 ٤ . ١ همالسإ دعب رفك دبع

 .ةملس نب وه دامحو «كردم نب رفظم وه لماك وبأو .حيحص ثيدح اذه

 قرح



 ملسملا يلو وه نم

 : ( ۲۳۲ ص ٤ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع “"يعازوألا انث : لاق ملسم نب ديلولا انث : لاق هبر دبع نب ديزي انث

 اوثعبف « ملسأ نميف ناكو « اوملسأ مهنأ « هيبأ نع يمليدلا زوريف نب هللا دبع

 لبقف « مهمالسإو مهتعيبب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ مهدفو

 « هللا لوسر اي : اولاقف « مهنم ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر كلذ

 : لاق ؟ انيلو نمف انملسأو ‹« تملع دق ثيح نم انجو « تفرع دق نم نحن

 . انيضر « انيسح : اولاق . « هلوسرو هللا »

 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ۲۰۳ ص ۱۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأ دقو

 ينثدح : لاق يعازوألا انثدح دايز نب لقه انثدح ىسوم نب مكحلا انثدح
 ءزوريف يأ ينثدح : لاق يمليدلا نبا ينثدح : لاق ينابسلا ورمع يأ نب ىسحي
 دق نم انإ « هللا لوسر اي : لاقف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يينلا أ هنأ

 هللا » : لاق ؟ انيلو نمف ‹ تملع دق نم ينارهظ نيب نم انجو « تملع

 . انيسح : لاق . « هلوسرو

 اشدح ةجراخخ نب مثيه انث : ( ۲۳۲ ص  ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هركذف . "'ينايسلا ورمع يلأ نب ىبحي نع ةرمض

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي لجر راصتألا ضغيي ال
 : ( 407 ص ٠١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نايقس انريخأ :الاق لّمْولاو يرسلا نب رشب انثدح ناليغ نب دومحم انثدح

 هركذنسو « يقايسلا رمع يأ نب ىم اثدح : لاق يعازوألا اث باوصلاو « طقس انه )١(

 - طي يأ دنسب هلل ءاش نإ

 . ةلمهللا نيلاب باوصلاو ء ةمجصلل نيشلاب « ينايشلا : لصألا يف ()

 فيضن



 هللا ىلص يبنلا نأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع تبا يأ نب بيبح نع
 ١. رخآلا مويلاو هللاب نمي دحأ راصنألا ضغبي ال » :يل لاق ملسو هلا ىلعو هيلع

 . ليعامسإ نبا وه لمؤملاو . حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 حرصي ملو « سلدم تباث يلأ نب بيبحو . نورقم هنكلو فعضلا نم ءيش هب

 : ( 1۸ ص ) ةباحصلا لئاضف يف يناسنلا مامالا لاق « عباتم هنكلو ثيدحتلاب

 شمعألا نع ةيواعم يأ نع ءالعلا نب دمحمو ناميلس نب مدا نب دمحم انربخأ

 . هب « ريبج نب ديعس نع تباث نب يدع نع

 جارعملاو ءارسإلاب ناميإلا

 :(4ه8 ص ۲ + ) ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع لاق

 مربي نع ةرمج وبأ انث ةملس نب دامح انث ,لبألا دمحم وبأ «نابيش انثدح

 تيتأ ٠ :لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ دوعسم نبا نع سيق نب ةمقلع نع
 يلصي مئاق لجر ىلع تيتأف ءانب راسف مالسلا هيلع ليربج فلخ تبكرف «قاربلاب
 .ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص دمحم كرخأ اذه :لاق ؟ ليربج اي اذه نم :لاقف

 اذه نم : تلقف . رسيلا كتمأل لس : لاقف « ةكربلاب يل اعدو يب بحرف

 .« اتوص تعمسف انرس مث :لاق .مالسلا هيلع ىسيع كوخأ اذه :لاق ؟ليربج اي

 . نابيش ىلع ءىرق انه اه ىلإ . معن : لاق ؟ ارمذتو : لاق « نابيش ىلع ءىرقو

 كعم اذه نم : لاق لجر ىلع تيتاف » : لاق « ثيدحلا ةيقبب نابيش انثدح مث

 بحرف : لاق . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص دمحم كوحأ اذه : لاق ؟ ليربج اي

 ؟ ليربج اي اذه نم : تلقف . رسيلا كتمأل لس : لاقو « ةكربلاب يل اعدو يب
 نم ىلع : تلقف « نابيش ىلع ءىرق مث . « مالسلا هيلع ىموم كوخأ اذه : لاق

 .هنم كلذ فرعي هنإ «معق :لاق ؟رمذتي لجو زع هبر ىلع :لاقف ؟هرمذتو هتوص ناك

 . هتعمس اذك : نابيش لاقو . نابيش ىلع ءىرق انه ىلإ

 . نارمع نب رصن وه ةرمج وبأو . نسح ثيدح اذه

 فض



 :( ۲۸۲۰ ر هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 وأ نب ةرارز نع فوع انثدح :الاق ىنعما حورو رفعج نب دمحم انئددح

 ناك الو : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نب“ نع

 « يبذكم سانلا نأ تفرعو  يرمأب تعظف < ع ةكمب تحبصأو يب يرسأ ةليل

 لاقف هيلإ سلج ىتح ءاجف « لهج وبأ هللا ودع رمف : لاق . انيزح الزتعم دعقف

 مل ىلعو هيلع هللا لص هلا لوسر لاقف ؟ ءيش نم ناك له : ءىزيتسلاك هل

 ؟ نيأ ىلإ : لاق ٠ ةليللا يف يرسأ هنإ » : لاق ؟ وه ام : لاق . « معن و : ملسو

 .( معلا: لاق ؟ انينارهظ نيب تحبصأ مث : لاق ‹« « سدقملا تيب ىلإ و : لاق

 : لاق . هيلإ هموق اعد اذإ ثيدحلا هدحجي نأ ةفاخم ؛ هبذكي هنأ ري ملف : لاق

هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ينتثدح ام مهثدحت كموق توعد نإ تيأرأ
 لعو 

 تضفتناف : لاق . يؤل نب بعك ينب رشعم ايه : لاقف . 6 معن و : ملسو هلا

 لاقف . ينتثدح اب كموق ثدح : لاق « ء امهيلإ اوسلج ىتح اوءاجو سلاجمل هيلإ

 ىلإ : اولاق « « ةليللا يف يرسأ ينإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 : لاق ؟ انينارهظ نيب تحبصأ مث : اولاق ءو سدقملا تيب لإ و : تلق ؟ نيأ

 «بذكلل ابجعتم هسأر ا ا :لاق .۲ معن و

 ىلإ رفاس دق نم موقلا يفو ؟ دجسما انل تعنت نأ عيطتست لهو : اولاق .

 ا رک هلا لله راک کا ا 1

نلا ضعب يلع سبتلا ىتح تعنأ تلزامف «تعنأ تبهذف ٠
 ءيجف » : لاق «« تع

 رظنأ انأو هتعنف « ليقع وأ لاقع راد “ "نود عضو ىتح « رظنأ انأو دجسملاب

 تعنلا امأ : موقلا لاقف : لاق . هظفحأ مل تعن اذه عم ناكو : لاق . « هيلإ

 . باصأ دقل هللاوف

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 اذهو : رازبلا لاقو راتسألا فشك نم ( 45 ص ١ + ) رازبلا هجرخأو

 . ةرارز نع فرع الإ هب ثدح اًدحأ ملعن ال

اش دمحأ قيقحتب ةخسنلا نم طقس انه نم (1)
 . يبلحلا ةعبط نم هانبتكو « رك

rr 



 : هللا همحر لاقف ( 8.5 ص ١4 + ) ةبيش يبا نب ' ركب وبأ هجرخأو
 . هب « فرع انثدح : لاق ةفيلخ نب ةذوه ًانثدح

 مالسسإل ۱

 : ٣ ص ه + ر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةيواعم نب ميكح نع يلهابلا ةعزق وبأ انآ ةملس نب دام انث نافع انث
 ىتح كتينأ ام : تلقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تينأ : لاق هيبأ
 كعب يذلابف - هيفك قبطو نافع انارأ - كيتا الأ هذه يعباصأ ددع تفلح
 نأ و : لاق ؟ مالسإلا امو :لاق « « مالسإلا » :لاق ؟ هب كثعب يذلا ام « قحلاب
 ,ةبوتكملا ةالصلا ىلصتو ءللاعت هللا ىلإ كهجو هجوت نأو «ىلاعت هلل كبلق ملسي
 ةبوت دحأ نم لجو زع هللا لبقي ال « ناريصن ناوخأ « ةضورفملا ةاكزلا يدؤتو
 اذإ اهمعطت ٠ :لاق ؟ هيلع اندحأ ةجوز قح ام : تلق . « همالسإ دعب كرشأ

 يف الإ رجهت الو « حّبقت الو هجولا برضتالو « تيستكا اذإ اهوسكتو « تمعط تمعط
 انابكرو ةاشم » ماشلا وحن ىلإ هديب ًاموأو ٠ انه اه نورشحت » : لاق «  تيبلا
 برعي ام لوأو « مادفلا مكهاوفأ ىلعو ىلاعت هللا ىلع نوضرعت « مكهوجو ىلعو
 هدنع لضف نم هلأسيف « هل لوم ينأي ىلوم نم ام ۰ : لاقو « هذخف مدحأ نع
 ينعي : نافع لاق . « ءاضقلا لبق هسبني اعاجش هيلع ىلاعت هللا هلعج الإ « هعنميف
 . همع نبا ىلوملاب

 ءادلوو الام ىلاعت هللا ””هسغر.مكلبق ناك نم الجر نإ » : لاقو : لاق
 ؟ مكل تنك بأ يأ : هدلول لاق ٌرضُمحا املف  رخآ ءاجو رصع بهذ ىتح
 اذإ اورظنا ؟ مكتم يلام تذخأ الإو ٠ « ٌّيعيطُم متنأ له : لاقف . بأ ريخ :اولاق
 هللا لوسر رادأو ٠ سارهملاب يفوسرها مث ءاممح ينوعدت ىتح ينوقرحت نأ كم انأ
 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق « هيتبكر ءاذح هيدي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص

 )١( ةياهن . ه١ ءاهلاو ةكربلاو ةمعنلا يف ةعسلا : سغرلاو « امهيف هل كرابو امهنم هل رثكأ .
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 ملسو هلا ىلعو هيلع هلا لص هللا يب او اولعفف © : ملسو هلا ىلعو

 . نافع لاق اذك . « ىلاعت هللا لضأ يب اعل ' "حار موي يف ينورذأ مث ٠ اذكه هديب

 « كاذ هللاو اولعفف . هللا لضأ » ١ : دامح نع « لبش وبأ « ىنهم لاقو : يأ لاق

 ؟ هتلعف ام ىلع كلمح ام « مدا نياي : لاقف « ىلاعت هللا ةضبق يف مئاق وه اذإف

 . اهب ىلاعت هللا هافالتف ٠ : لاق . كتفاخم نم : لاق

 ريجح نب ديوس وه ةعزق وبأو . حيحص ثيدح اذه

 دتري ال ناميإ

 : ( 4568 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 دوجنلا يأ نب مصاع انثدح ةدئاز انثدح : لاق ورمع نب ةيواعم انثدح

 ركب يها نيب هانأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ هللا دبع نع رز نع

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف « اهلحسف ءاسنلا حتتفاف « يلصي هللا دبعو « رمعو

 2. دبع مأ نبا ةءارق ىلع هأرقيلف «لزنأ اك اضغ نآرقلا أرقي نأ بحأ نم ٠ : :ملسو هلآ

 «هطعت لس و : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لعجف لعجف «لأسي مدقت مث

 ء دتري ال اناهإ كلأسأ ينإ مهللا : لاس اميف لاقف « ۲ هطعت لس < ‹ هطعت لس

 ةنج ىلعأ يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص دمحم كيبن ةقفارمو « دفني ال اميعنو

 نإ : لاقف « هقبس دق ركب ابأ دجوف « هرشبيل هللا دبع رمع قف : لاق . دلخلا

 . ريخلاب اقابس تنك دقل ؛ تلعف

 . نسح ثيدح اذه

 نع دامح انثدح نافع انثدح : ( 474. ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ةلدهب نب مصاع

 .( ۷۲٤و ٤١۱ ص ۸ + )و ( 58 ص ١ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 ةليلو حار موي : ليقو ‹ لام لجر : محلوقك مير وذ : يأ ؛ حار موي : ةياهلا يف )0١(

 . امهيف ججرلا تدتشا اذإ : ةحار

 قرح



 ةربجما ىلع درلا
 اهباحصأ ىلإ لاعفألا ةفاضإ ةلدألا نم دهاشلاو

 : ( ٤۹ ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 ةريره يأ نع يثيللا ''”ةميكأ نبا نع باهش نبا نع كلام نع يبنعقلا انثدح

 ةءارقلاب ابيف رهج ةالص نم فرصنا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ

 ينإ » : لاق . هللا لوسر اي معن : لاقف ٠ ؟ افنآ مكنم دحأ يعم أرق له و : لاقف

 هللا ىلص هللا لوسر عم ةءارقلا نع سانلا ''”ىبتتاف :لاق « ؟ نآرقلا عزانأ يلام :لوقأ

 ةءارقلاب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا هيف رهج اميف ء ملسو هلا ىلعو هيلع
 . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كلذ اوعمس نيح « تاولصلا نم

 نب ةماسأو سنويو رمعم ءاذه ةميكأ نبا ثيدح ىور : دواد وبأ لاق

 . كلام ىنعم ىلع يرهزلا نع « ديز
 دقو « ةميكأ نب ةرامع الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذبت يف اک نيعم نبا هقثو

 . حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو ( 77١ ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو

 نأل ؛ مامإلا فلخ ةءارقلا ىأر نم ىلع لخدي ام اذه يف سيلو : يذمرتلا لاق مث
 « ثيدحلا اذه ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىور يذلا وه ةريره ابأ

 ىلص نم » : لاق هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره وبأ ىورو
 ينإ : ثيدحلا لماح هل لاقف « « مامت ريغ جادخ يهف نارقلا ماب اهيف أرقي مل ةالص

 نع يدبنلا ناثع وبأ ىورو . كسفن يف اهب أرقا : لاق ؟ مامإلا ءارو انايحأ نوكأ
 ةالص ال نأ يدانأ نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ينرمأ : لاق ةريره يأ
 5 باتكلا ةحتاف ةءارقب آلِ

 )١( بيذهنلا بيذهبت يف اك نيعم نبا هقثو « ةميكأ نب ةرامع : وه ةميكأ نبا .

 )۲( ننسلا يف اک يرهزلا مالك نم . لإ ... . سانلا ىهتناف : هلوق ) + ٣ ص 58 («

 ص ۲ ج ) يذمرتلا عماجو ۲۳۳ (,

۳١ 



 1١57(: صا اه + ر هللا همحر ةبيش يأ نب ركب وبأ مامإلا لاق

 ناهمج نب ديعس انثدح : لاق جرشح ندع يلا نيك يك بلا

 هاف لاقت ی لغرستع كل نم نأ لرسر اننح ١ لاق ةنيفس نع

 ةرفظ ىنهلا هنيعب « ىرسيلا نيعلا روعأ وه « هتمأ لاجدلا رذح الإ يبن نكي م

 عل ل ل

 هيمي نع اهدحأ «ءايبنألا نم نييبن ناشي ةكئالملا نم ناكلم هعمو «ةنج هرانو

 لوقف ؟ تيمأو يآ تسلا ؟ مكبرب تسلأ : سانأل لوقيف هلام نع رخآلاو

 :هبحاص لوقيف «هبحاص الإ سانلا نم دحأ هعمسي امف «تبذك : :نيكلملا دحأ هل

سي مث « هتف كلذو « لاجدلا قدص اأ نوبسحيف « سالا هعمسيف . تقدص
 ر

 ريسي مث . لجرلا كاذ ةيرق هذه : لوقيف « ايف هل نذؤي الف « ةنيدملا يتأي ىنح

 . « قيفأ ةبقع دنع هللا هلتقيف « ماشلا يتأي ىتح

 . نسح ثيدح اذه

 رضنلا وبأ انثدح :هللا همحر لاقف ( ۲۲١ ص ه + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « جرشح انث

 ناميإلاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا هل دهش نم

 A) ۲۹ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

ع ةملس يلأ نع ورمع نب دمحم انربخأ دامح انئدح لماك وبأ انثدح
 ن

 صاعلا انبا » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ

 . ( ماشهو ورمع ؛ نانمؤم

 . نسح ثيدح اذه

 . هب « دام انث دمصلا دبع انث : ( ٠ ) هللا همحر لاقو

 : الاق لماك وبأو ىموم نب نسح انث : ( 2575 دحأ مامالا لاقو

 . هب ‹ ةملس نب دام انثدح

 . ثيدحتلا ةغيص ركذ نودب اذك )١(



 سراف ءانبأ نم لاجر ناميإ

 :( ۲۷ ص ۳ + ) هللا همحر ىلعي وبأ لاق
 نع هيبأ نع حيجت يبا نبا نع نايفس انثدح فورعم نب نوراه انثدح

 ناك ول ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر لاق : لاق دعس نب سيق
 . « سراف ءانبأ نم لاجر هلانل « ايرثلاب اقلعم ناميإلا

 . حيحص ثيدح اذه

 :هللا همحر لاقف ١5*( ص ۳ +) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأ دقو
 نع هيبأ نع “حيجن يلأ نع ةنييع نب نايفس انأ ةدبع نب دمحأ انثدح

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ةدابع نب دعس نب سيق

 نم ٠ : لاق امبرو « سراف ءانبأ نم سان هلوانتل « ايرثلاب قلعم ناميإلا نأ ول »
 . « يلاوملا ينب ءارمحلا ينب

 اهنم ناميإلا ىلع فاخي يتلا تاهبشلا نع دعبلا

 : ( ٤٤۲ ص ۱۱ + ر هللا همر دواد وبأ مامإلا لاق

 ءامهدلا يبأ نع لاله نب ديمح انربخأ ريرج انربخأ ليعامسإ نب ىموم انثدح

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق « ثدحي نيصح نب نارمع تعم : لاق
 وهو هيتأيل لجرلا نإ هللاوف ؛ هنع ًانيلف لاجدلاب عمس نم » : ملسو هلآ ىلعو

 نم هب ثعبي امل ١ وأ « تاهبشلا نم هب ثعبي امم هعبتيف « نمؤم هنأ بسحي
 . لاق اذكه . « تاببشلا

 دعس نبا هقثو « سْيَيب نب ةفرق :همسا ءامهدلا وبأو . حيحص ثيدح اذه

 . بيذبنلا بيذهت يف اک

 )١( ىلعي يه دنس يف هتيأر اک « حيجن يأ نبا نع : باوصلاو ءاذك .
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 فلتخم نارمع ينأ نب ةقدص « تاعبانملاو دهاوشلا يف اص دنسلا اذهو

 . تاعباتملاو دهاوشلا يف حلصي هنأ رهاظلاو « هيف

 : ( ۲۹۷ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع سيق نب دلاخ انث ينادحلا سيق نب حون انث كلملا دبع نب دمحأ انث

 : لاقف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبتلا ىلإ لجر ءاج : لاق سنأ نع ةدانق

 ىلع هللا ضرتفا » : لاقف ؟ ةالصلا نم يلع هللا ضرتفا امه ينربخأ « هللا لوسر اي

 ىلع هللا ضرتفا ١ : لاق ؟ نهدعب وأ نهلبق له : لاق . « اسمخ تاولص هدابع

 ائيش نبيف ديزأ ال « قحلاب كئعب يذلاو :لاق ءاثالث اهلاق « اسمح تاولص هدابع

 لخد » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف : لاق . ائيش نبنم صقنأ الو

 . و قدص نإ ةنجلا

 : لاق ةبيتق انربخأ : لاقف ( ۲۲۸ ص ١ + ) يقاستلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « سيق نب حون انثدح

 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 1١١١(: ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 كلام نب سنأ تعم“ :لاق «زمره نبا لوم « "”باتع نع ةبعش انث عيكو انث

 : لاقف ةعاطلاو عمسلا ىلع ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انعياب : لاق

 . ٠ ممعطتسا اميف »

 ءزمره نبا ىلوم باتع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذهت يف اک خيش : متاح وبأ لاقو . نيعم نبا هقثو دقو

 دمحم نب يلع نع « هننس نم داهجلا باتك يف هجام نبا هجرخأ ثيدحلاو

 . فارشألا ةفحت يف اک « هب عيكو نع

 :( 499 ص ١ + ) ةالصلا يف هللا همحر رصن نب دمحم مامإلا لاق

 ةملس نب دامح انث :الاق برح نب ناميلسو نامغنلا وبأ انث ىيحي نب دمحم انثدخ

 )١( هانتبلأ ام باوصلاو ‹ ثايغ لصألا يف .
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 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع
 ٠. نموم وهو قرسي نيحح قرسي الو ءنمؤم وهو ينزي نيح دبعلا يفري ال ٠ :لاق ملسو

 : هللا همحر لاق ء ىرخأ قيرط هلو . حيحص ثيدح اذه

 سيوأ يبأ نب "ركب وبأ انث لالب نب ناميلس نب بويأ انث ىبحي نب دمحم انثدح
 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع بلطملا نب زيزعلا دبع نع لالب نب ناميلس نع
 .ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نيتاصنلا نيتاه تظفح :تلاق ةشئاع

 .«نمؤم رهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو «نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي الو :تلاق
 . تاعباتملاو دهاوشلا نع هثيدح لزني ال « مالك هيف بلطملا نب زيزعلا دبع

 جراوخلاو ةلزتعملا ىلع درلا

 :( 8138 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ءاطع نع ةلمرح يلأ ني دمحم انأ رفعج نب ليعامسإ انأ ناميلس انثدح

 وهو « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا عمس هنأ ءادردلا ينأ نع راسي نبا

 «قرس نإو ىفز نإو :تلقف 4 ناتنج هبر ماقم فاخ نملو © :ربملا ىلع صقي

 نملو # : ةيناثلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ هللا لوسر اي

 ؟ هللا لوسر اي « قرس إو ىفز نإو : ةيناثلا تلقف ه ناتنج هبر ماقم فاح

 4 ناتنج هبر ماقم فاح نمو )) :ةثلاثلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف

 مغر نإو « معن : لاق ؟ هللا لوشر اي « قرس نإو ىفز نإو : ةثلاثلا تلقف

 . « ءادردلا يأ فنأ

  حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 رجح نب يلع انآ : E او

 . يلدملا هللا دبع نب هللا دبع نب ديمحلا دبع : وه « سيوأ يأ نب ركب وبأ (۱)
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 ءايركز ينثدحو :لاقف ( ١45 ص ۲۷ + ) ريسفتلا يف ريرج نبا هجرخأو

 نع رفعج نب دمحم انربخأ :لاق جرم يأ نبا انث : لاق يرصملا نابأ نب ىبحي نبا

 . هب « ةلمرح يلأ نب دمحم

 انثدح : ( 851 ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع ريمع نب كلملا ديع نع ةناوع وبأ انث براوشلا يبأ نب كلملا دبع نب دمحم

 « يعازخلا قمحلا نب ورمع نم اهتعمس ةملك الول : لاق ينابتقلا دادش نب ةعافر

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي هتعمس « هدسجو راتخلا سأر نيب اميف تيشمل

 ردغ ءاول لمحي هنإف « هلتقف همد ىلع الجر نمأ نم ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . ٠ ةمايقلا موي

 دقو «دادش نب ةعافر الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ياسنلا هقثو

 : ٩( ص ۳ + ) هللا همحر دواد وب مامإلا لاق

 ناميلس نع ةدئاز نع يلع نب نيسح انربخأ ةبيش يلأ نب ناثع انثدح

 لاق : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ ضعب نع حلاص ينأ نع
 : لاق « ؟ ةالصلا يف لوقت فيك ٠ : لجرل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنا

 نسحأ ال ينإ امأ . رانلا نم كب ذوعأو « ةنجلا كلأسأ ينإ مهلا : لوقأو دهشتأ

 .۲ ندندن اطوح و : :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .ذاعم ةندند الو ‹كتندند

 ؛ رضن ال يباحصلا ةلاهجو . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 . لودع مهلك ةباحصلا نآل

 نب فسوي انثدح :لاقف ( 510 ص ١ + ) هللا همحر هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع حلاص يأ نع شمعألا نع ريرج انث ناطقلا ىسوم

 . ثيدحلا ركذف . لجرل ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 : ( ۳۷۸ ص ۱۲ + ) هللا همحر ةبيش يا نب ركب وبأ مامإلا لاق

 : لاق لاله نب ديم نع ةريغملا نب ناميلس انث :لاق راوس نب ةبابش انثدح
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 ىعوأو ينم بشأ امكنإف « امله : لاقف « يل بحاص ىلإو لإ ةيلاعلا وبأ ءاج
 : ةيلاعلا وبأ لاقف  يثيللا مصاع نب رشب انيتأ ىتح انقلطناف : لاق . ينم ثيدحلل

 هللا لص يبنلا ثعب :لاق يثيللا كلام نب ةبقع ينئدح :لاق .كئيدح نيذه ثدح

 هعبتاو « موقلا نم لجر ذشف « مرقلا ىلع تراغأف ةيرس ملسو هلآ ىلعو هيلع
 رظني ملف . ملسم يفإ : مرقلا نم ذاشلا لاقف « رهاش فيس هعمو ةيرسلا نم لجر
  ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ثيدحلا ىمنف « هلتقف هبرضف لاق اميف
 هللا ىلص يبنلا انيبف ءلتاقلا غلبف اديدش الوق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف

 لاق يذلا لاق ام « هللا يبن اي هللاو : لتاقلا لاق ذإ ء بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 هيلي نمعو ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا هنع ضرعأف . لتقلا نم اذوعت الإ
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هنع ضرعي كلذ لك « نيترم كلذ لعف  سانلا نم
 ىلعو هيلع هللا ىلص يبتلا هيلع لبقأف « كلذ لثم ةئلاثلا لاق نأ ربصي ملف « ملسو
 لتق نميف يلع ىلأ هللا نإ » : لاقف « ههجو يف ةءاسملا فرعت ء ههجوب ملسو هلآ
 كلذ لوقي تارم ثالث « انمؤم

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 4056 ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةريره يأ نع مصاع نب ورمع نع ءاطع نب ىلعي نع مشه انربخأ ددسم انثدح
 اذإو ٌتحبصأ اذإ نهوقأ تاملكب ينرم « هللا لوسر اي : لاق قيدصلا ركب ابأ نأ

 « ةداهشلاو بيغلا ملاع « ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا : لق » : لاق ؟ ٌتيسمأ

 رشو يسفن رش نم كب ذوعأ « تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ « هكيلمو ءيش لك بر
 .« كعجضم تذخأ اذإو «ٌتيسمأ اذإو «تحبصأ اذإ اهلق » :لاق « هكرشو ناطيشلا

 دقو « مصاع نب ورمع الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ( 7175ه ص ٩۹ + ) يذمرتلا هج رخأ ثيدحلا

 . ( ٤ ص ١ + ) يسلايطلاو . ( ٠١ و ٩ ص ١ + ) دمحأ هجرخأ

 نيك



 : ( ۱٤۸ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 - سنأ نع ةعيبر نب نانس نع ةملس نب دامح انثدح :الاق نافعو نسح انث

 لاق : لاق - كلام نب سنأ تعم : لاق ةعيبر وبأ انأ : لاق : هثيدح يف نافع لاق

 يف ءالبب ملسملا دبعلا هللا ىلتبا اذإ ؛ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 «هرهطو هلسغ هافش نإف .هلمعي ناك يذلا هلمع حلاص هل بتکا :هللا لاق .هدسج

 . « همحرو هل رفغ هضبق نإو

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 .هب «ةملس نب دام انث نسح انث ( ۲۳۸ ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 : ( ”54 ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 بزاع نب ءاربلا نع ةجسوع نب نمحرلا دبع نع يمايلا ةحلط نع روصنم نع

 ةيحان نم فصلا للختي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق

 . ٠ مكبولق فلتختف اوفلتخت ال ١ : لوقيو « انبكانمو انرودص حسمي ةيحان ىلإ

 . « لوألا فوفصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ » : لوقي ناكو

 «ةجسوع نب نمحرلا دبع الإ «حيحصلا لاجر هلاجر «حیحص ثيدح اذه

 . يناسنلا هقثو دقو

 : ( 588 ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع حلاص يأ نع

 ناسلو « ناعمست نانذأو « نارصبت نانيع هل « ةمايقلا موي رانلا نم قنع جرخي د

 هللا عم اعد نم لكبو « دينع راّبج لكب : ةثالثب تلكو ينإ ١ : لوقي « قطني

 . « نيروصملابو « را اهلإ

 . بيذبتلا بيذهت يف | نيطم هقثو ساوج نب دمحأ وه : ساوج نب مصاع وبأ (1
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 . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 انث دمصلا دبع انث : لاقف : ( ١184 ص ١١ + ) دمحأ مامإلا هاورو

 . هب « ملسم نب زيزعلا دبع

 :(755 ص ١١ جو هللا همحر دواد وبأ لاق

 ريبج نب ديعس نع يرزجلا ميركلا دبع نع هللا ديبع انربخأ ةبوت وبأ انثدح

 نوكي » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع
 .« ةنجلا ةحئار نوحيري ال مامحلا لصاوحك داوسلاب نامزلا رخا يف نوبضخي موق

 لوح مالكلا تركذ دقو . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . "”ةلقتسم ةلاسر « داوسلاب باضخلا ميرحت : pn اذه

 . (۱۳۸ ص ۸ + ) يلاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 .( ۲۷۳ص ١ + ) دمحأو

 . ( 49١ ص 4 + ) ىلعي وبأو

 :( 1۷ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 زيزعلا دبع انث :لاق - دادحلا ينعي - ةديبع وبأ انث :لاق نيعم نب ىيحي انث

 هللا لوسر اي :لاق هنأ يبالكلا ةيحللا يذ نع روصنم يأ نب , ديزي نع ملسم نبا

 «« هنم غرف دق رمأ يف لب ٠ : لاق ؟ هنم غرف دق رمأ وأ « فنأتسم رمأ يف لمعنأ

 . ( هل قلخ امل رسيم لكف ءاولمعا » : لاق ؟ اإ لمعت عفف : لاق

 . لصاو نب دحاولا دبع وه ةديبع وبأو . نسح ثيدح اذه

 :( ۲١۹۱ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ديز نع ريثك يها نب ىبحي نع رمعم نع حابر انث دلاخ نب مهاربإ انث
 هيلع هللا ىلص يبنلا لجر لاس :لوقي ةمامأ ابأ تعم“ :لاق هدج نع مالس نبا
 . ٠ هعدف ءيش كسفن يف كح اذإ ٠ : لاق ؟ مثإلا ام : لاقف ملسو هلا ىلعو

 )١( هللا دمحب تعيط دقو .
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 .« نمؤم تنآف كتتسح كترسو «كتئيس كتءاس اذإ ٠ :لاق ؟ ناميإلا امف :لاق

 . نذؤملا يناعنصلا يشرقلا وه دلاخ نب مهاربإو . حيحص ثيدح اذه

 . ينطقرادلاو رازبلاو نيعم نباو دمحأ هقثو « بيذهتلا بيذبت يف هتمجرت

 « دمحأ مامإلا هيلع ىنثأ . يناعنصلا مهالوم يشرفلا ديز نبا : وه حابرو

 . بيذهتلا بيذبع يف 5 . ةقث ليلج : متاح وبأ لاقو

 هللا دبع يها نب ماشه انث حور ان :( ٠٠۲ ص ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 . هب « ريثك يبا نب يجي نع

 ماشه انأ ليعاسإ انث : ( ۲٠١ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب ءريثك يأ نب ىحي نع يناوتسدلا

 : ( ۲۲٤ ص 5 + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع قيزر نب رامع انربخأ بابحلا نب ديز انربخأ يلع نب نسحلا انثدح
 هللا لوسر لاق :لاق ةريره ينا نع رمعي نب ىبحي نع ةمركع نع ىسيع نب هللا دبع
 .اهديس ىلع ادبع وأ ءاهجوز ىلع ةارما ببح نم انم سيلو :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص

 .ليل يبأ نبا :وه ىسيع نب هللا دبعو .حيحصلا لاجر هلاجر ؛حيحص ثيدح اذه

 انثدح : ( ۲۷ ص ۲ ج) راتسألا فشك يف اك هللا همحر رازبلا مامإلا لاق

 نع بهو نب هللا دبع انث ريفع نع ريثك نب ديعس انث دينجلا نب هللا دبع نب مهاربإ

 نم هلاك و:؟ نينرعلا تعم ملاف يدع نب يدع نع ةلبع ينا نع ديزي نب سنوي
 هللا لوسر تعم“ : لوقي « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ

 « رانلا لهأ لمعب ةهربلا لمعيل دبعلا نإ :  لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 «بتك امل كلذو ءاهيلع تومي ىتح اهب لمعيف « ةنجلا داوج نم ةداجلا هل ضرعت مث
 داوج نم ةداجلا هل ضرعت مث « هرهد نم ةهربلا ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإو

 . ( هيلع بتك امل كلذو « اهيلع تومي ىتح اهب لمعيف « رانلا
 «دينجلا نب هللا دبع نب مهاربإ الإ :حيحصلا لاجر هلاجر :حيحص ثيدح اذه

 . ( ۱۲۰ ص 5 ج) دادغب خيرات يف اک « بيطخلا هقثو دقو
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 :( 198 ص ١ + ) ةنسلا باتك يف هللا مح ر مصاع يأ نب ورمع نب دمحأ مامإلا لاق

 نع كلام وبأ انث ناميلس نب ليضفلا انث يمدقملا ركب يأ نب دمحم انث

ص هللا لوسر لاق : لاق ةفيذح نع شارح نب يعبر نع يعجشألا
 هيلع هللا ىل

 . « هتعنصو عناص لك قلخ هللا نإ » : ملسو هلآ ىلعو

 يعجشألا كلام وبأ انث يرازفلا ةيواعم نب ناورم انث ديمح نب بوقعي انث

 . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةفيذح نع يعبر نع
 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( 7١ ص ١ + ) احلا هجرخأ دقو

 يلع انث يمرادلا ديعس نب ناهنع انث هيقفلا فسوي نب دمحم رضنلا وبأ انثدح

 نع شارح نب يعبر نع يعجشألا كلام وبأ انث ةيواعم نب ناورم انث ينيدملا نبا

 لك قلاخ هللا نإ و : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةفيذح

 . « هتعنصو عناص

 ركب ينأ نب دمحم انث يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث ساّبعلا وبأ انثدح

 شارح نب يعبر نع يعجشألا كلام يأ نع ناميلس نب ليضفلا انث يمدقملا

لاخ هللا نإ » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ةفيذح نع
 ق

 . ( هتعنصو عناص لك

 . هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع . حيحص ثيدح اذه

 . فلسلا دئاقع نم ( ١77 ص ) دابعلا لاعفأ قلخ يف يراخبلا هجرخأو

 : (۲۸ ص 8 + ) راتسألا فشك يف اک رازبلاو

 يراخبلا دنع « ةملس نب قيقش لئاو وبأف « ثيدحلا اذه يف فلتخا دقو

 مدقت نم دنع شارح نب يعبرو ءافوقوم هيوري ( ۱۳۷ص ) دابعلا لاعفأ قلخ يف

 ثيدحلا لعلف . دباع : يعبر ةمجرت يف ظفاحلا داز « ةقث امهالكو « اعوفرم هيوري

 . ملعأ هللاو . نيهجولا ىلع ءاج



 : (۸ ص اه ب هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 دعس نب دمحم انث ناوزغ نب ليضف نب دمحم انث هللا دبع نب يلع انث

 : لوقي دوسألا نب دادقملا تعم : لوقي يعالكلا ةيبظ ابأ تعمس :لاق يراصنألا
 «؟ انزلا يف نولوقت ام » :هباحصال ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 هللا لوسر لاقف : لاق . ةمايقلا موي ىلإ مارح وهف « هلوسرو هللا همرح :اولاق

 نم هيلع رسيأ « ةوسن رشعب لجرلا ينزي نأل » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 هللا اهمرح :اولاق « ؟ ةقرسلا يف نولوقت ام ١ :لاقف :لاق .« هراج ةأرماب ينزي نأ

 هيلع رسيأ « تايبأ ةرشع نم لجرلا قرسي نأل » : لاق . مارح يهف « هلوسرو

 . « هراج نم قرسي نأ نم

 . نسح .ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( 50 ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلا
 . هب ‹ ليضف نب دمحم انثدح : لاق ديمح نب دمحأ انثدح

 : ( ۷۳ ص ٩ ج هللا همحر دواد وبا مامإلا لاق

 :لاق مشاه نب مشاه انربخأ :لاق ريمن نبا انربخأ ةبيش يلأ نب ناهع انثدح

 هللا دبع نب رباج عمم هنأ - تلصلا نب ريثك لآ نم - ساطسن نب هللا دبع ينربخأ
 يربنم دنع دحأ فلحي ال » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 تبجو ٠ وأ « رانلا نم هدعقم أوبت الإ ءرضخأ كاوس ىلع ولو «ةمنآ نيمي ىلع اذه

 . (رانلا هل

 ( 7١4 ص ۲ + ) ًاطوملا يف كلام مامإلا هجرخأ دقو .حيحص ثيدح اذه
 انثدح :هللا همحر لاقف (774ص ۲+) هجام نبا هجرخأو .هب «مشاه نب مشاه نع

 يردحجلا تباث نب دمحأ انثدحو ( ح ) ةيواعم نب ناورم انث عفار نب ورمع
 يف اک يناسنلا هجرخأو . هب مشاه نب مشاه انث : لاق ىسيع نب ناوفص انث
 مساقلا نبا نع امهالك « نيكسم نب ثراحلاو ةملس نب دمحم نع فارشألا ةفحت

 «( 555 ص 4 + ) مكااخلاو ؛( ۳۱۷ ص ۳ + ) ىلعي وبأ هجرخأو .هب «كلام نع
 . هاجرخي ملو داتسإلا حيحص ثيدح اذه : لاقو
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 : ( ۷۸ ص ٩ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 هللا ديبع نب نسحلا تعم : لاق سيردإ نبا انربخأ ءالعلا نب دمحم انثدح

 هل لاقف . ةبعكلاو ء ال : فلحي الجر رمع نبا عم : لاق ةديبع نب دعس نع

 نم ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم“ ينإ : رمع نبا
 . « كرشأ دقف هللا ريغب فلح

 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه
 .( ٠١١ ص ه + ) يذمرتلا هاور ثيدحلا

 دمحأ انثدح :( ١١١ ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 نم رلا دبع نب دمحم نع ورمع نب نسخا نع شايع نب ركب وبأ انثدح :لاق سنوي نبا
 : لاق ملسو هلآ ىلغو هيلع هللا لص يبنلا نع هللا دبع نع هيبأ نع ديزي نبا
 . « ءيذبلا الو شحافلا الو ناعللا الو ناعطلاب نمؤملا سيل و

 نمحرلا دبع نب دمحمو «يميقفلا وه ورمع نب نسحلاو .حيحص ثيدح اذه
 . يعخنلا : ره ديزي نبا

 « ركاش دمحأ قيقحتب ( ۲۲ ص 5 + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلاو

 . هب « ركب وبأ انربخأ : لاق دوسأ انثدح : هللا همحر لاقف

 ١5(: ص ٤ جو هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ريثك يلأ نب ىبحي نع يناوتسدلا ماشه انثدح : لاق مهاربإ نب ليعامسإ انث

 انلبقأ : لاق ينهجلا ةعافر نع راسي نب ءاطع نع « ةنوميم يأ نب لاله نع
 : لاق وأ - ديدكلاب انك اذإ ىتح « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم
 هللا ىلص هللا لوسر ماقف «مه نذأيف مهيلهأ ىلإ نونذأتسي انم لاجر لعجف - ديدقب
 قش نوكي لاجر لاب ام » : لاق مث هيلع ىنثأو « هللا دمحف ملسو هلآ ىلعو هيلع

 قشلا نم مهيلإ ضغبأ «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلت يتلا ةرجشلا
 كنذأتسي يذلا نإ : لجر لاقف « ايكاب الإ موقلا نم كلذ دنع رن ملف « ؟ رخآلا
 دهشي دبع تومي ال هللا دنع دهشأ » :ذثيح لاقو هللا دمحف .هيفسل اذه دعب

 .« ةنجلا يف كلس الإ ددسي مث «هبلق نم اقدص هللا لوسر ينأو «هللا الإ هلإ ال نأ
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 باسح ال « افلأ نيعبس يتمأ نم لخدي نأ لجو رع يبر يندعو دقو و : لاق

 نم حلص نمو « متنأ اوأوبت ىتح اهولخدي ال نأ وجرأل ينإو . باذع الو مهبلع
 فصن ىضم اذإ ١ : لاقو .« ةنجلا يف نكاسم ؛مكتايرذو ,مكجاوزأو ءمكئابا

 : لوقيف « ايندلا ءامسلا ىلإ لجو زرع هللا لزني « ليلا اثلث » : لاق وأ « ليللا

 يذلا اذ نم ؟ هل رفغأف ينرفغتسي اذ نم « يريغ ادحأ يدابع نع لأسأ ال

 . « حبصلا رجفني ىتح ؟ هيطعأ ينلأسي يذلا اذ نم ؟ هل بيجتسأ ينوعدي

 نإو « ريثك يأ نب ىبحيو . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 « هدعب دنس يف حرص دقق « دنسلا اذه يف ثيدحتلاب حرصي ملو اسلدم ناك

 ينعي - ىبحي نع نابيش انث :لاق ىسوم نب نسح انث :هللا همحر دمحأ مامإلا لاقف

 . ةنيدملا لهأ نم لجر <« ةنوميم يأ نب لاله ينثدح : لاق - ريثك يبأ نبا

 .ديحوتلا نم ( ۳۱۲ ص ١ + ) هجام نبا دنع ثيدحتلاب حرص اذكو .هركذف

 .(؟١ 5 ص 4 ج) راتسألا فشك يف اک رازبلاو ءدنسملا نم يسلايطلا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ه8 ص 1 + ) هللا همحر ىلعي وبا مامإلا لاق

 تياث انثدح - يوهطلا ينعي - نيِزرُب نب ناسغ انثدح «دحاولا دبع انثدح

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ ادغ : لاق كلام نب سنأ نع يانبلا

 « ؟ كاذ امو ١ : لاقف . ةبعكلا برو انكله « هللا لوسر اي : اولاقف « موي تاذ

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشت متسلأ » : لاق . قافنلا قافنلا : اولاق

 : لاق . ٠ قافنلا كاذ سيل » : لاق . ىلب : اولاق ٠ ؟ هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل

 «؟ كاذ امو » :لاق . ةبعكلا برو ادكله « هللا لوسر اي : اولاقف « ةيناثلا اوداع مث

 هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشت عسلأ » : لاق . قافنلا قافنلا : اولاق

 « ةئلاثلا اوداع مث : لاق . « قافتلا كاذ سيل ١ : لاق . ىلب : اولاق ٠ ؟ هلوسرو

 .قافنلا :اولاق « ؟ كاذ امو » : لاق . ةبعكلا برو انكله « هللا لوسر اي :اولاقف

 .ىلب : اولاق « ؟ هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشت متسلأ » : لاق

 انجرح اذإو « لاح ىلع انك كدنع انك اذإ انإ : اولاق . « قافنلا كاذ سيل » : لاق

 نونوكت يدنع نم متجرخ اذإ مكنأ ول » : لاق . انولهأو ايندلا انتمه كدنع نم
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 . « ةنيدملا قرطب ةكئالملا مكتحفاصل « هيلع نونوكت يذلا لاحلا ىلع

 . ثايغ نبا وه دحاولا دبعو . نسح ثيدح اذه

 ةئجرملا ىلع درلا

 : ( ۲۳۲ ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 زوريف نبا نع ورمع ينأ نب ىج نع ةرمض انأ « ةجراخ نب مثيه انث
 نضقنيل » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع يمليدلا

 . « ةوق ةوق لبحلا ضقني ا « ةورع ةورع مالسإلا

 ورمع ينا نب ىبحي ةمجرت يف اك .هللا دبع :وه زوروف نباو .حيحص ثيدح اذه
 فارشالا ةفحت يف مو « ثيدحلا اذه ريغ يف دنسملا يف مو بيذبهتلا بيذبت نم

 . ثيدحلا اذه ريغ يف

 : ( ۳٣۸ ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 لضفلا انربخأ : الاق ىسيع نب فسويو تيرح نب نيسحلا راّمع وبأ انثدح

 . دقاو نب نيسحلا نع یسوم نبا
 .هيبأ نع دقاو نب نيسحلا نب يلع انربخأ :الاق ناليغ نب دومحمو راّمع وبأ انثدحو

 انريخأ : الاق ناليغ نب دومحمو ةيقشلا نسحلا نب يلع نب دمحم انثدحو

 :لاق هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع دقاو نب نيسحلا نع قيقش نب نسحلا نب يلع
 «ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . ( رفك دقف اهكرت نمف

 . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه
 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 «( 743 ص ١ ج ) هجام نباو «(۲۳۱ ص ١ + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . ( 565 ص هجر دمحأو

 )١( ةياهنلا يف اك ىوق : عمجلاو « لبحلا تاقاط نم ةقاطلا : ةوقلا .
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 ٠ ( ۳۷۸ ص ۱۴ + ) هللا همحر ةبيش أ نب ركب وبأ مامالا لاق

نب ديمح نع ةريغملا نب ناميلس انث : لاق راوس نب ةبابش انثدح
 :لاق لاله 

 ىعوأو ينم بشأ امكنإف ءامله : لاقف « « يل بحاص ىلإو يلإ ةيلاعلا وبأ ءاج

Eلاق  Eةيلاعلا وبا لاقف 0  : 

SS 

ينإ :موقلا نم ذاشلا لاقف ءرهاش فيس هعمو ةيرسلا نم لجأ
 رظني ملف .ملسم 

هللا لص يبنلا ىلإ ثيدحلا ىمنف « هلتقف هبرضف , لاق امي
 ءملسو هلآ لعو هيلع 

لسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف
 يبنلا اهيبف <« ( لتاقلا غلبف « اديدش الوق م

 لاق ام « هللا يبن اي هللاو : لتاقلا لاق ذإ « بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هنع ضرعأف . لتقلا نم اذوعت الإ لاق يذلا

لذ لك « نيترم كلذ لعف « سالا نم هيلي نمعو
 هلع للا لص يبل هنع ضرعي ك

نأ ربصي ملف « « ملسو هلا ىلعو
ا هيلع لبقأف « كلذ لثم ةثلاثلا لاق 

 هللا ىلص يبنل

ا فرعت « ههجوب ملسو هلآ ىلعو هيلع
 يلع يأ هللا نإ » : لاقف ‹ ههجو يف ةءاسمل

 . كلذ لوقي تارم ثالث . « انمؤم لتق نميف

 : ( 50374 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
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 ريهز انثدح : همحر لاقف ( ٤٤١ ص ٤ ج ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب نافع انثدح



 . هب نافع انثدح : هللا همحر لاقف ( ۷۲۷ ص ۸ + ) ةبيش يأ نباو

 :(ه8 ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ديعس نب ىيحي نع - ةملس نبا : ينعي - دامح انث : لاق نافع انث

 هللا ىلص هللا لوسر نأ دالخ نب بئاسلا نع راسي نب ءاطع نع ميرم يأ نب ملسم
 هيلعو « لجو زع هللا هفاخأ ةنيدملا لهأ فاخأ نم و : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع
 .« الدع الو افرص ةمايقلا موي هنم هللا لبقي ال «نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل

 : لاق يبأ ينثدح : لاق دمصلا دبع انث : ( ه1 صر هللا همحر لاقو
 . هب دیعس نب ىبحي انث

 رفعج نب ليعامسإ انأ : لاق يمثاحلا دواد نب ناميلس انث : هللا همحر لاقو

 هربخأ راسي نب ءاطع نأ ةعصعص يأ نب نمحرلا دبع نع ديزي ينربخأ : لاق
 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هربخأ جرزخلا نب ثراحلا ينب اخ دالخ نب بئاسلا نأ
 هيلع تناكو < هللا هفاخأ املاظ ةنيدملا لهأ فاخخأ نم و : لاق ملسو هلآ ىلعو
 . « فرص الو لدع هنم لبقي ال « نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل

 . ةفيصخ نب هللا دبع نبأ : وه ديزي

 . حيحصلا لاجر هلاجر ؛ حيحص ثيدح اذه

 : ۲٤۳ ص ۱۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 نب ةمركع نع تباث نب يلع انربخأ نايفس نب حابصلا نب دمحم انثدح

 هللا لوسر تعمس : ةريره وبأ لاق : لاق سوج نب مضمض ينثدح : لاق رامع

 « نييخاوتم ليئارس ينب يف نالجر ناک :  لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص
 رخآلا ىري دبتجملا لازي ال ناكف « ةدابعلا يف دهتجم رخآلاو بنذي امهدحأ ناكف
 : لاقف ءرصقأ : هل لاقف بنذ ىلع اموي هدجوف ء رصقأ : لوقيف بنذلا ىلع
 هللا كلحدي ال وأ كل هللا رفغي ال هللاو : لاقف ؟ ابيقر يلع تثعبأ يرو ينلخ
 تنكأ : دبتجملا اذه لاقف « نيملاعلا بر دنع اعمتجاف « امهحاورأ ضبفف « ةنجلا
 ةنجلا لخداف بهذا : بنذملل لاقو ؟ ارداق يدي يف ام ىلع تنك وأ املاع يب
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 الا ىلإ هب اويهذا : رخال لاقو . ينمحرب

 .هترخاو هايند تقبوأ ةملكب منكتل هديب يسفن يذلاو : ةريره وبأ لاق

 . نسح ثيدح اذه

 ةمركع انث رماع وبأ انث :(157 ص ١5 ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 .هب «رامع نبا

 ةمركع انثدح دمصلا دبع انئدح: حاط (ع+8 ص + ج) هللا همحر لاقو

 . هب « رامع نبا

 : 18١( ص ٩ جار هللا هر يذمرتلا لاق
 انربخأ ىسوم نب لضفلا انربخأ :الاق ذاعم نب دوراجلاو مثكأ نب ىيحي انثدح

 هللا لوسر دعص : لاق رمع نبا نع عفان نع مهد نب ىفوأ نع دقاو نب نيسحلا

 ملسأ نم نم رشعم اي » : عيفر توصب ىدانف ربنملا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 اوعبتت الو « مهوريعت الو نيملسملا اوذؤت ال « هبلق ىلإ نامإلا ضفي ملو هناسلب

 هتروع هللا عبتي نمو « هتروع هللا عبتت ملسملا هيخأ ةروع عبتي نم هنإف « مهت ةاروع

 - ةبعكلا ىلإ وأ - تيبلا ىلإ اموي رمع نبا رظن رظنو :لاق .«هلحر فوج يف ولو هحضفي

 كنم هللا دنع ةمرح مظعأ نمؤملاو « كتمرح مظعأو كمظعأ ام : لاقف

 « دقاو نب نيسحلا ثيدح نم الإ هفرعن ال « بيرغ نسح ثيدح اذه

 . هوحن دقاو نب نيسح نع يدنقرمسلا ميهاربإ نب قاحسإ ىور دقو

 :( 177 ص ١4 + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 هلا دبع نع قيزر نب رامع نع بابحلا نب ديز انربخأ يلع نب نسحلا انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع رمعي نب ىبحي نع ةمركع نع ىسيع نبا

 . « انم سيلف هكولمم وأ ءىرما ةجوز ببخ نم » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه

 رامع انث باوجلا وبأ انث :( ۳۹۷ ص ۲ + ر هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 . هب قيزر نبا



 : ( ٤۳۷ ص ۲ + ) راتسألا فشك يف ا هللا همحر رازبلا مامإلا لاق

 نع شمعألا نع ةبعش انث يأ ينثدح دمصلا دبع نب ثراولا دبع انثدح
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نب هللا دبع نع بهو نب ديز
 نم اجراخ امهدحأ ناكل ارجتهاف مالسإلا يف الخد نيلجر نأ ولو : ملسو هلآ

 . ملاظلا ينعي ١ عجري ىتح مالسإلا

 اذه : لاقو ( ۲۲ ص ١ + ) مكاحلا هجرخأ دقو . حيحص ثيدح اذه

 ثراولا دبع نب دمصلا دبعو ؛هاجرخي م و ءاعيمج نيخيشلا طرش ىلع «حيحص ثيدح

 ةبعشو هبيأ نع هب درفت ثيدح ريغ هل اعيمج اجرخ دقو « نومأم ةقث ديعس نبا
 . ها . امهريغو

 نأل ؛ ملسم طرش ىلع ثيدحلا لب « لوقي اک سيلو « مكاحلا لاق اذك

 .بيرقتلاو بيذبتلا بيذهت يف اك دمصلا دبع نب ثراولا دبعل جرخي مل يراخبلا

 : ١89( ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق
 رماع نب هللا ديبع نع حيجن يلأ نبا انثدح نايفس انثدح : لاق يلع انثدح

 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هب غلبي صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع
 . ٠ انم سيلف انريبك قح فرعيو انريغص محري مل نهد

 هللا ديبع عمس حيجن يلأ نبا نع ةنييع نب نايفس انثدح مالس نب دمحم انثدح

 هيلع هللا لص يبنلا هب غلبي صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ثدحي رماع نبا

 . هلثم ملسو هلا ىلعو

 بيذبلا بيذبع يف ظفاحلا همجرت رماع نب هللا ديبعو . حيحص ثيدح اذه

 نع لقن مث « رماع نب هللا ديبع هنأ ظفاحلا حّجرو « رماع نب نمحرلا دبع : يف

 . ةقث : لاق هنأ نيعم نبا

 : ( ٩۹۳ ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 انربخأ - نوراه نبا :ينعي - ديزي انربخأ يطساولا برح نب دمحم انثدح
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 معز : لاق يمبانصلا نب “هللا دبع نع ملسأ نب ديز نع فرطم نب .محم

 ينأ دهشأ دمحم وبأ بذك : تماصلا نب ةدابع لاقق « بجاو رتولا نأ دمحم وبأ

 هللا نهضرتفا تاولص سمخ ه :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر تعم

 ؛ نهعوشخو نهعوكر متأو نيتقول نهالصو نهءوضو نسحأ نم « لجو زع
 ءاش نإ دهع هللا ىلع هل سيلف لعفي لد نمو « هل رفغي نأ دهع هللا ىلع هل ناك

 .« هبذع ءاش نإو « هل رفغ

 . حيحص ثيدح اذه

 نيسح انث : لاقف ( 8١7 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هاور دقو

 . هب فرطم نب دمحم انث دمحم نبا

 : هللا همحر لاقف ( 408 ص ۲ + ) ةالصلا يف رصن نب دمحم هجرخأو

 دمحم انربخأ : لاق نوراه نب ديزي انثدح : لاق يقرودلا مهاربإ نب دمحأ انثدح

 . هب « فرطم نبا

 : ( ۱٤۷١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا ديبع نع ةكيلم يأ نبا نع يموزخما ناسح نب ديعس انثدح عيكو انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق صاقو يأ نب دعس نع كيهن يأ نبا
 .هب ينغتسي : ينعي : عيكو لاق .« نآرفلاب نغتي مل نم انم سيل ٠ : ملسو هلآ

 كلملا دبعو رانيد نب ورمع ةكيلم يأ نبا نع هاور دقو « حيحص ثيدح اذه

 ينطقرادلل للعلا نم ارصتخم .ها .سيق نب ورمعو َكلَّصِم نب ماسحو جرج نبا
 هللا دبع هتمجرت يف اک يناسدلا هقثو كيهن ينأ نب هللا ديبعو .( ۳۸۸ ص ) +٤

 .؟ رغصم مأ ربكم وهأ همسا يف فلتخا هنأل ؛ ريبكتلاب

 دبع بيذهتلا بيذهت ينو يمجانصلا نب هللا دبع : دمحأ دنسم و دواد يبأ ننس يف اذك (1)

 وهو « يحبانصلا ةليسع نب نمحرلا دبع هللا دبع وبأ : باوصلاو « يحبانصلا نب هللا

 . ةليسع نب نمحرلا دبع ةمجرت بيذهتلا بيذهت عجار . يعبات
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 هب هتوص نسحي : يناثلاو ء نيهجو دحأ اذه . هب ينغتسي : عيكو لوقو

 هنذإك ءيشل هللا نذأ ام٠: هيلع قفنملا ةريره يلأ ثيدح هديؤيو « برقألا وهو
 . ملعأ هللاو « ىنعملا اذهب وأ ٠ نارقلاب ىتغتي توصلا نسح يبنل

 : ةكيلم يأ نبا ىلإ ىرخأ قيرط

 : ( ٠١١۲ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةكيلم يبأ نب هللا دبع ينثدح ثيل انثدح رضنلا وبأو «ثيل انأبنُأ جاجح انثدح
 هللا لوسر نع صاقو يلأ نب دعس نع كيه يا نب “للا دبع نع يميتلا مث يشرقلا 5 )2 3 )ا 5
 . « نارقلاب نغتي مل نم انم سيل » : لاق هنأ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 . دمحأ مامالا خيش مساقلا نب مشاه : وه رضنلا وبأ

 ةكيلم يلأ نبا تعم ورمع نع نايفس انثدح : ( ٠١٤۹ ) دمحأ مامإلا لاقو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق صاقو يلأ نب دعس نع كيبن يلأ نب هللا ديبع نع

 . « نارقلاب نغتي مل نم انم سيل ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع
 :( 4١ ص ۸ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع بيهص نب فسوي نع ديمح نب ةديبع انربخأ عينم نب دمحأ انثدح

 :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مقرأ نب ديز نع راسي نب بيبح
 . « اّنم سيلف هبراش نم ذخأي مل نمو

 1 ١ . هوحن دانسإلا

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه : نم رلا دبع وبأ لاق

 ةبيش يأ نباو .( ۱۲۹ ص ۸ > )و ( ١5 ص ١ + ) یناسنلا هجرخأ ثيدحلا
 .هب بيهص نب فسوي نع ناميلس نب ةدبع انثدح :هللا همحر لاقف (214 ص ۸ ج)

 . ربكم (۱)
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 : ( 5 ص ۷ + ) هللا هحر يلاسنلا مامإلا لاق

 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع

 اقداص ناك نإو <« لاق اك رهف ابذاك ناك نإف مالسالا نم ءيرب ينإ :لاق نم»

 . ؛ املاس مالسإلا ىلإ دعي مل

 .( 1۷۹ ص ١ + ) هجام نبا هاور ثيدحلا

 :( 886 ص ٩ + ) هللا همحر دواد وبأ لاقو

 نبا : ينعي - نيسح انريخأ بابحلا نب ديز انربخأ لينح نب دمحأ انثدح

 «لاق 5 رهف ابذاك ناک نف مالسالا نم ءيرب ينإ :لاقف فلح نمو :ملسو هلا

 . ع الاس مالسإلا ىلإ عجري نلف اقداص ناك نإو

 نم بابحلا نب ديز انث : لاقف ( "55 ص ه + ) دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 . هدنسپ هركاذف نيسح ينثدح هباتك

 ثيرح نب نيسحلا انربخأ : هللا همحر لاقف ( ٦ ص ۷ + ) ُئاسنلا هجرخأ

 . هب « دقاو نب نيسح نع ىسوم نب لضفلا انثدح : لاق

 ليعامسإ نب دمحم انثدح :هللا همحر لاقف ( 1۷۹٩۹ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأو

حلا نع ىسوم نب لضفلا انث يلجبلا عفار نب ورمع انث ةرمس نبا
 .هب دقاو نب نيس

 . حيحص ثيدح اذه

 ىبحي انث : هللا همحر لاقف ( ٠٠١ ص ه + ) اضيأ دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هركذف دقاو نب نيسح ينربخأ ةليمت وبأ حضاو نبا

 : ( 78 ص ٩ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 ةديرب نبا نع يناطلا ةبلع نب ديلولا انربخأ ريهز انربخأ سنوي نب دمحأ انثدح

 ؟ هال



 ةنامألاب فلح نم » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع
 .6 انم سيلف

 دقو « ةبلع نب ديلولا الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه ٠
 . نيعم نبا هقثو

 : لاقف ( 858 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 لاق : لاق هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع يلاطلا ةيلعث نب ديلولا انث عيكو انث

 نمو « ةنامألاب فلح نم انم سيل » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ؛ انم سيلف هكولمت وأ هتجوز لجر ىلع بیخ

 1١94(: ص ه ج هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 نابوث نع دعجلا ينأ نب ملاس نع ةداتق نع ةناوع وبأ انثدح ةبيتق انثدح

 نم ءيرب وهو تام نم : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 . ؛ ةّنجلا لخد نيّدلاو لولغلاو ربكلا

 ماس نع ةداتق نع ديعس نع يدع يأ نبا انثدح راشب نب دمحم انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق نابوث نع ةحلط يأ نب نادعم نع دعجلا يلأ نبا

 زنكلا ثالث نم ءيرب وهو دسجلا حورلا قراف نم » : ملسو هلا ىلعو هيلع
 «  ةّئجلا لخد نيّدلاو لولغلاو

 ركذي ملو ١ ربكلا » :هثيدح يف ةناوع وبأ لاقو ٠ زنكلا » :ديعس لاق اذكه
 . حصأ ديعس ةياورو « نادعم نع

 نم عمسي مل املاس نأل ؛ عطقنم ةئاوع يأ ثيدح : نمحرلا دبع وبأ لاق
 . ملسم طرش ىلع « لصتم حيحص ديعس ثيدحو « نابوث

 هللا هجر دمحأ مامإلا هجرخأو .( ۸٠١ ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 ملاس نع ةداتق انث : الاق نابأو مامه انث نافع اتث : لاقف ( ۲۷١ ص ه + )
 قراف نم » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع نابوث نع نادعم نبع

 هم



 . « لولغلاو نيدلاو ريكلا ثالث نم ءيرب وهو دسجلا حورلا
 دمحم انريخأ : هللا ههر لاقق ( ۳٤١ ص ۲ ج) يمرادلا هجرخأو

 . هب ديعس انث عيرز نب ديري انث يشاقرلا دبع نبا

 : ( 4۰٩ ص ٠١ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 مصاع نب ىسيع نع ليهك نب ةملس نع نايفس انأبنأ ريثك نب دمحم انثدح
 لعو هيلع هللا لص هللا لوسر نع دوعسم نب هللا دبع نع شيبح نب رز نع
 هللا نكلو « الإ انم امو - ائالث - كرش ةريطلاو ٠ كرش ةريطلا ٠ : لاق ملسو هلآ

 . ٠ لكوتلاب هبهذي

 دقو « مصاع نب ىسيع الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 . يناسنلاو دمحأ هقثو

 : ىسيع وبأ لاق : لاقو ( ۲۳۸ ص ه + ) يذمرتلا هجر خا ثيدحلا

 : ثيدحلا اذه يف لوقي برح نب ناميلس ناك :لوقي ليعامسإ نب دمحم تعم
 ءدوعسم نبا لوق يدنعاذه :ناميلس لاق .« لكوتلاب هيهذي هللا نكلو ءالإ انم امو ١
 .ليهك نب ةملس ثيدح نم الإ هفرعن ال «حيحص نسح ثيدح اذه :لاق مث

 . ثيدحلا اذه ةملس نع اضيأ ةبعش ىورو

 .(١1ا١ ص ۲ ج ) هجام نبا ثيدحلا جرحأو

 انثدح :( 444 ص ١ + ) ةالصلا يف هللا همحر رصن نب دمحم مامإلا لاق

 نع ةملس نب دامح انث : الاق برح نب ناميلسو نامعنلا وبأ انث ىبحي نب دمحم

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه
 .6 نمم وهو قرسي نيح قرسي الو ؛نمؤم وهو ينزي نيح دبعلا ينزي ال » :لاق

 دمحم انثدح : هللا همحر لاق « ىرخأ قيرط هلو . حيحص ثيدح اذه

 ناميلس نع سيوأ يأ نب “ركب وبأ انث لالب نب ناميلس نب بوي ان یی نبا

 . يلدملا هللا دبع نب هللا دبع نب ديمحلا دبع وه:سيوأ ينأ نب رلكب وبأ (۱)
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 :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع بلطملا نب زيزعلا دبع نع لالب نبا
 : تلاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نيتلصخلا نيتاه تظفح

 ١. نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو ,نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا يلزي ال »
 .تاعباتملاو دهاوشلا نع هثيدح لزني ال ءمالك هيف بلطملا نب زيزعلا دبع

 :( 5944 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نمحرلا دبع نب دمحم نع ورمع نب نسحلا نع ركب وبأ انربخأ دوسأ انثدح
 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نع هيبأ نع ديزي نبا

 . « ءيذبلا الو شحافلا الو ناعطلا الو ناعللاب سيل نمؤملا نإ و

 نب نمحرلا دبع نب دمحم الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذهت يف اک نيعم نبا هقثو دقو ٠ يعخنلا ديزي

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ٠١۸ ص ٩ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 ورمع ني نسحلا انثدح شايع نب ركب وبأ انثدح سنوي نب دمحأ انئدخ ةمشيخ وبأ
 . هب « يميقفلا

 : هللا همحر لاقف ( 4٠١ ص ١ + ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأو

 . هب « شايع نب ركب وبأ انثدح : لاق سنوي نب دمحأ انثدح

 . ردقلاب ناميالا

 : ٠١۳( ص ٦ + ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 نب هللا دبع نع ةديبع يأ نع قاحسإ يأ نع نايفس انأبنأ ريثك نب دمحم انثدح

 .هريغو حاكنلا يف ةجاحلا ةبطح يف دوعسم

 ليئارسإ نع عيكو انربخأ ينعم ا يرابنألا ناميلس نب دمحم انثدحو ( ح )

 هللا لوسر انملع : لاق هللا دبع نع ةديبع ينأو صوحألا يأ نع قاحسإ يأ نع

 هنيعتسنو هدمحن « هلل دمحلا نإ 9 : ةجاحلا ةبطخ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص
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 يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدبي نم ءانسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هرفغتسنو

 هللا لوسر ادم نأ دهشأو شا ال هلإ ال نأ دهشأو ل

 ناك هللا نإ ماحرألاو هب نولءاست يذلا هللا اوقتا "ارم نيذلا اأي >
 4 نوملسم منأو الإ نتومت الو هتاقت قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهبأي 4 ابيقر مكيلع
 رفغيو مكلامعأ مكل حلصي اديدس الرق اولوقو هللا ارقتا اونمأ نيذلا اعاي ل

 . #١ اميظع ازوف زاف دقف هلوسرو هللا عطي نمو مكبونذ مكل
 . نإ ١ : دمحم لقي مل

 صوحألا يبأب نورقم هنكل ؛هيبأ نم عمسي مل ةديبع وبأ «حيحص ثيدح اذه

 . هللا دبع نم عمس صوحألا وبأو « كلام نب فوع

 . نسح ثيدح : لاقو ( ۲۳۷ ص ٤ ج ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . ( 235 ص ١ + ) يناسنلا هجرخأو

 :( 15١7 ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ءالعلا يلأ نع يريرجلا ديعس نع ةملس نب دامح انث ىموم نب نسح انث

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا اعم امهنأ سيق نم ةأرماو صاعلا يأ نب نافع نع
 ؛يدمعو يئطخ « يبنذ يل رفغا مهللا » :لوقي هتعمس :امهدحأ لاق «ملسو هلآ
 . « يسفن رش نم كب ذوعأو « يرمأ دشرأل كيدبتسأ ينإ مهللا.

 هنع ىور دقف ؛ اطلتخم ناك نإو يريرجلا ديعسو « حيحص ثيدح اذه ١

 . تارينلا بكاوكلا يف 5 طالتخالا لبق ةملس نب دامح

 : ( ۲۹۹ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق
 روصنم نب رشب انثدح :لاق ىلعألا دبع انثدح :لاق ىبحي نب ايركز ينريخأ

 ءابق لهأ نم راصنألا نم لجر اعد : لاف ةريره يأ نع هيبأ نع ليهس نع

 . د6 سانلا اهيأي )» ةوالتلاو ةياورلا اذكه )١(
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 هيدي وأ هدي لسغو معط املف هعم انقلطناف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا
 لكو « اناقسو انمعطأو انادهف انيلع ّنم « معطي الو معطي يذلا هلل دمحلا ٠ : لاق
 هنع ىنغتسم الو روفكم الو ًافاكم الو عدوم روغ هلل دمحلا ءانالبأ نسح ءالب
 « يرعلا نم اسكو « بارشلا نم ىقسو « ماعطلا نم معطأ يذلا هلل دمحلا

 « اليضفت هقلخ نم ريثك ىلع لضفو « ىمعلا نم رصبو « ةلالضلا نم ىدهو
 . « نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . ملسم طرش ىلع ء نسح ثيدح اذه

 .ملسم طرش ىلع حيحص : لاقو( ه45 ص ۲ ج ) کاجل ا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۲۱٤ ص 5 ج ) هللا همحر ئاسنلا مامإلا لاق
 :لاق - دمحم نبا وهو - ناورم انثدح :لاق دحاولا دبع نب دمحأ انربخأ

 ةلبع يأ نب مهاربإ انثدح : لاق يرملا حيبص نب حلاص نب ديزي نب دلاخ انثدح

 يدنكلا ليفت نب ةملس نع ريفن نب ريبج نع يشرُجلا نمحرلا دبع نب ديلولا نع
 : لجر لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع اسلاج تنك : لاق
 تعضو دق ؛داهج ال :اولاقو حالسلا اوعضوو ليخلا سانلا ”لاذأ هللا لوسر اي

 : لاقو ههجوب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقأف ؟ اهرازوأ برحلا
 « قحلا ىلع نولتاقي ةمأ يتمأ نم لازي الو « لاتقلا ءاج نآلا نآلا ءاوبذك ٠

 ىلا دعو يتأي ىتحو «ةعاسلا موقت ىتح مهنم مهقزريو ماوقأ بؤلق مهل هللا غيزيو
 ضوبقم ينأ لإ ىحوي يهو « ةمايقلا موي ىلإ ريخلا اههصارن يف دوقعم ليخلاو
 .« ماشلا نينمؤملا راد رقعو «ضعب باقر مكضعب برضي ادانفأ ينو عبتت متنأو «ثبلم ريغ

 . نسح ثيدح اذه

 } ۲¥ ص ) هللا همحر ينسلا نب دمحم نب دمحأ مامإلا لاق

 يسلايطلا دواد وبأ انش ناليغ نب دومحم انثدح ردجلا نب نوراه نب دمحم ينربخأ

 )١( تيبس هانعمو فارشألا ةفحت يف ا تليذأ دق ليخلا نإو :ىربكلا يفو .
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح انث
 اذإ نزحلا لعجت تنأو الهس هتلعج ام الإ لهس ال مهللا » : لاق ملسو هلآ ىلعو

 .( الهس تفش

 ٣ + ) خيراتلا يف بيطخلا همجرت ينسلا نبا خيشو «حيحص ثيدح اذه

 :( 9١ ص ) ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا لاقو .ةقث ناكو :لاقو ( ٠١۷ ص

 « الهس نزحلا تلعج تكش نإ تنأو ءالهس هتلعج ام الإ لهس ال مهللا » :ثيدح

 ثيدح نم هحيحص يف نابح نباو « يرسلا نب رسب ثيدح نم هدنسم يف يلدعلا
 يمليدلا هقيرط.نمو « .مكاحلا هلْيَق نمو يقبيبلاو : لالدلا باتع يأ دامح نب لهس

 « ةليللاو مويلا لمع يف ينسلا نباو « ىسوم نب هللا ديبع ثيدح نم هدنسم يف

 نع ةملس نب دامح نع مهلك « يسلايطلا دواد يلأ قيرط نم تاوعدلا يف يقبيبلاو
 ركذي مل هنكل ؛ ةملس نب دامح نع يبنعقلا هاور اذكو « اذهب هعفر سنأ نع تباث

 « هلصو يف رثؤي الو «« الهس تعش اذإ نزحلا لعجت تنأو » : هظفلو « اسنأ
 . ها . هريغ هححصو ةراتخلا يف ءايضلا هدروأ اذكو

 : ( ١1745 ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبا مامإلا لاق

 نع قاحسإ يأ نع تايزلا ةزمح نع يلع نب نيسحلا انثدح ركب وبأ انثدح
 هللا لوسر ىلع ادهش امهنأ ديعس يأو ةريره يأ ىلع دهش هنأ ملسم يبأ رغألا
 :لاق ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال :دبعلا لاق اذإ» :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 هلإ ال :دبعلا لاق اذإو « ربكأ انأو انأ اإ هلإ ال يدبع قدص : لجو زع هللا لوقي
 هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو « يدحو انأ الإ هلإ ال يدبع قدص : لاق هدحو هللا الإ
 هلإ ال : لاق اذإو « يل كيرش الو انأ اإ هلإ ال يدبغ قدص : لاق هل كيرش ال
 هدمحلا يلو كلملا يل , انأ اإ هلإ ال يدبع قدص :لاق دمحلا هلو كلملا هل هللا اإ

 هلإ ال يدبع قدص : لاق « هللاب الإ ةوق الو لوح الو « هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو

 ٠. يب الإةوق الو لوح الو ءانأ الإ
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 :رفعج “يال تلقق :لاق , همهفأ مل اعيش رغألا لاق مث : قاحسإ وبأ لاق
 . « رانلا هسمت مل هتوم دنع نهقزر نم » : لاق ؟ لاق ام

 هللا دبع انثدح : هللا همحر لاقف ( ١4 ص ١١ + ) ىلعي وبأ هجرخخأ ثيدحلا 00
 :( ۲1ص ١١ + ) هللا همحر ىلعي وبأ لاقو . هب يلع نب نيسح انثدح نابأ نب رمع نبا

 قاحسإ يأ نع ةبعش انئدح ليم" نب رضنلا انثدح ليئارسإ ينل نب قاحسإ انثدح
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ابأ تعم : لاق رغألا تعمم : لاق

 : لاق اذإ : نهوقي سمخ يف دبعلا قدصي ىلاعتو ك كرابت هللا نإ ٠ : ملسو هلآ ىلعو
 هللاو هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو « يدبع قدص : لاق ء هل كيرش ال هللا الإ هلإ ال
 قدص : لاق ء هلل دمحلاو هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو « يدبع قدص : لاق « ربكأ
 . « يدبع قدص : لاق دمحلا هلو كلملا هل هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو « يدبع

 اذإ ٠ :لاق ةريره يأ نع رغألا نع رفعج وبأ ينثدحو : قاحسإ وبأ لاق
 ' . حيحص ثيدحلا اذه . ٠ رانلا لخدي مل تام مث هضرم يف نهاق

 : ۳۱۹ ص ٩ + ) هللا همحر دواد وأ لاق
 ينثدح : لاق مهثدح لالب نب ناميلس نأ يقشمدلا ناثع نب دمحم انثدح

 هللا لوسر اي :لاقف ءاج الجر نأ ةريره يأ نع هييأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا
 :لاقف ءرعس « هللا لوسر اي : لاقف لجر ءاج مث « « اوعدا لب » :لاقف « رعس
 .« ةملظم يدنع دحأل سيلو هللا ىقلأ نأ وجرأل ينإو « عفريو ضفخي هللا لب »

 .ةقث وهو ؛رهامجلا a يح تيب

 A) ء١۷ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع دايز نب ليمك نع قاحسإ يأ نع رمعم انريخأ قازرلا دبع انثدح

 لخت يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم يشمأ تنك : لاق ةريره ينأ

 . رقابلاب بقلملا نيسحلا نب ىلع نب دمحم ره :رفعجوبأ (1) :
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 اذكه : لاق نم الإ نوراكملا كله .. ةريره ابأ ايو : لاقف ةنيدملا لهأ ضعبل
 - هيدي نيبو هراسي نعو هنیي نع هفكب اثح « تارم ثالث - اذكهو اذكهو

 زونك نم زنك ىلع كلدأ الأ « ةريره ابأ اي » :لاقف ةعاس ىشم مث ؛6 مه ام ليلقو
 « هللاب الإ ةوق الو لوح ال.: لق » : لاق « هللا لوسر اي ىلب : تلقف 4 ؟ ةنجلا
 قح ام يردت له «ةريره ابأ اي ٠ :لاقف ةعاس ىشم مث « هيلإ الإ هللا نم أجلم الو
 : لاق ؟ ملعأ هلوسرو هللا : تلق « ؟ سانلا ىلع هللا قح امو « هللا ىلع سانلا

 قحف كلذ اولعف اذإف « اعيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ سانلا ىلع هللا قح نإف ٠
 . « مهبذعي الأ هيلع

 رامع انث مدآ نب ىح انث, :(055 ص ۲ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هلثم هب دايز نب ليمك نع قاحسإ يأ نع قيزر نبا
 هقثو دقو ؛ دايز نب ليمك الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 « يلع باحصأ نم ةقث وهو « يضفار : رامع نبا لاقو . دعس نباو نعم نبا

 . بيذهتلا بيذبت نم ارصتخم ها . ءافعضلا يف نابح نبا هركذو

 : ( ٠۲١ ص ۲ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 ليمك تعم : لاق سباع نب نمحرلا دبع نع ةبعش انأ دواد نب ناميلس انث

 كلدأ الأ ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يأ نع ثدحي دايز نبا
 « للاب الإ ةوق الو لوح الو : لاق « ىلب : تلق ؟ « ةنجلا زونك نم زنك ىلع
 . « ملستساو يدبع ملسأ : لجو زع هللا لوقي ٠ : لاق هبسحأ : لاق

 : ( ۲۹۰ ص ةليللاو مويلا يف يناسنلا لاقو
 هللا دبع انثدح : الاق ناميلس نب دمحأو رانيد نب ءايركز نب مساقلا انربخأ

 ةريره يأ نع يعخنلا دايز نب ليمك نع قاحسإ يآ نع ليئارسإ نع ىموم نبا
 «ةريره ابأ اي 9 :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم يشمأ انأ انيب :لاق

 هللا نم ءاجنم الو « هللاب الإ ةوق الو لوح ال ؟ ةنجلا زونك نم زنك ىلع كلدأ الأ
 . « هيلإ الإ
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 : ( 584 ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 يمليدلا نبا نع ميور نب ةورع ينربخأ رجاهم نب دمحم انثدح ةريغملا وبأ انثدح
 ورمع نب هللا دبع اي تعم له هتلأس مث : لاق سدقملا تيب نكسي ناك يذلا
 « معن : لاق ؟ ءيشب رمخلا براش ركذي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دحأ رمخلا برشي ال » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تحمس
 . « احابص نيعبرأ ةالص هنم هللا لبقيف يتمأ نم

 هللا َّنإ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسو : لاق
 باصأف « مهيلع هاقلأف ءاش ام هرون نم ذخأ مث ةملظ يف مهلعج مث , هقلخ قلخ
 « ىدتها دقف ذغموي رونلا هباصأ نمف « ءاش نم أطخأو « هبيصي نأ ءاش نم رونلا
 ۲ نئاك وه امب ملقلا فج : تلق كلذلف ؛ لض دقف ذئموي أطخأ نمو

 . يمليدلا زوريف نب هللا دبع : وه يمليدلا نباو « حيحص ثيدح اذه

 : ( 7١ ص ١ + )هللا همحر احلا لاق

 يتوريبلا ديزم نب ديلولا نب سابعلا انأبنأ بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح
 دلخم نب يلع نب دمحم هللا دبع وبأ انثدحو « يعازوألا تعم : لاق يبأ ينثدح
 2 يها وبك نب دنع را يدا مثيلا نب مهاربإ انثدح دادغيب يرهوجلا

 ورمع نب ةيواعم انث ىسوم نب رشب ابن قاحسإ نب ركب وبأ انثدحو « يعازوألا
 ينثدح : لاق سابعلا يأ ثيدح ظفل اذهو « يعازوألا انث يرازفلا قاحسإ وبأ انث
 يمليدلا زوريف نب هللا دبع انث : الاق "'ينابيشلا ورمع ينأ نب ىبحيو ديزي نب ةعيبر

 لاقي فئاطلاب هل طئاح يف وهو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىلع تلخد : لاق

 هللا دبعل تلقف ءرمخلا برشب نزي ىتفلا كلذو «شيرق نم ىتف رضاحم وهو ءطهولا :هل
 هلأ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اهب ثدحت كنع ينغلبت لاصخ : ورمع نبا
 ىتفلا جلتخاف - احابص نيعبرأ هتبوت لبقت مل ةبرش رمخلا برش نم » : هنأ ملسو
 جرخ نم هنأو . همأ نطب يف يقش نم يقشلا نإف - ىلو مث هللا دبع دي نم هدي

 بيذبتلا بيدهم ىلع قيلعتلا يف ا ةلمهملا نيسلاب يلابيسلا باوصلاو « لصألا يف افك )١(
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 لاقف « همأ هتدلو مويك هتثيطخخ نم جرخ سدقملا تيبب ةالصلا الإ ديري ال هتيب نم

 تعم يلإ . لقأ مل ام يلع لوقي نأ دحأل لحأ ال ينإ مهللا : ورمع نب هللا دبع
 لبقت مل ةبرش رمخلا برش نم ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هلا لوسر .

 - احابص نيعبرأ هتبوت لبقت مل داع نإف هيلع هللا بات بات نإفءاحابص نيعبرأ هتبوت
 ةغدر نم هيقسي نأ هللا ىلع اقح ناك داع نإف - ةعبارلا يف وأ ةثلاثلا يف يردأ الف

 : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمسو . ؛ ةمايقلا موي لابخلا
 كلذ نم هباصأ نمف « هرون نم مهيلع ىقلأ مث « ةملظ يف هقلخ قلخ هللا نإ ٠
 ملقلا فج : لوقأ كلذلف « لض هأطخأ نمو « ىدتها دقف ءيش ذكموي رولا
 نإ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسو . « هللا ملع ىلع
 هاطعأ دق نوكي نأ وجرن نحنو « نينثا هاطعأف اثالث هبر لأس دواد نب ناميلس
 دحأل يغبتي ال اكلم هلأسو « هايإ هاطعأف ؛ همكح فداصي امكح هلأس . ةئلاثلا
 يف ةالصلا الإ ديري ال هتيب نم جرخ لجر اميأ هلأسو . هايإ هاطعأف « هدعب نم

 هللا نوكي نأ وجرن نحن . همأ هتدلو مريك هتعيطخ نم جرخي نأ دجسملا اذه
 . ۲ هايإ هاطعأ دق

 طالسقملا نيب اميف ثيدحلا اذبب ديزي نب ةعيبر ينثدح : يعازوألا لاق
 هتاور عيمجب اجتحا دقو « ةمئألا هلوادت دق « حيحص ثيدح اذه . ريمصاجلاو
 . ةلع هل ملعأ الو « هاجرخي مل مث

 :( 49 ص ۳ + ) راتسألا فشك يف م هللا همحر رازبلا مامإلا لاق
 شمعألا نع نايفس انث يريبزلا دمحأ وبأ انث ىنثملا نب دمحم ىسوم وبأ انثدح

 نوهركي اوناک : :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع ةيشحو يلأ نب رفعج نع
 يارجل رخام اورو ريا اجا DR حا

 . صخرف # ريخ نم اوقفت امو
 . دانسالا اذهب الإ ظفللا اذهب هملعن ال : رازبلا لاق
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 دمحأ قيقحتب ( ٥۸۸ ص ه + ) يربطلا هجرخأو , حيحص ثيدح اذه

 . هب + نايفس انثدح : لاق دمحأ يلأ نب دمحم ثيدح نم ركاش

 دمحم انثدح : لاقق ( ۲١ ص ١ + ) ريسفتلا يف يقاسنلا هجرخأ ثيدحلا
 .فسوي نب دمحم : وه يلايرفلاو .هب «نايفس انأ يلايرفلا انأ محرلا دبع نب هللا دبع نبا

 بيرك ربأ انثدح «رکاش دمحأ قيقحتب ( 587 ص هج ) يربطلا هجرخأو

 . يرفجلا دعس نب رمع وه دواد وبأ . هب نايفس نع دواد وبأ انثدح :لاق

 .هب «نايفس نع ةفيذح يبأ ثيدح نم ( ۲۸۵ ص ۲ + ) مكاحلا هجرخأو

 : ( ۴۳۲ ص ؛ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ليل يأ نب نمحرلا دبع نع تباث نع ةملس نب دامح نع عيكو انث
 نينح مايأ هيتفش كرحي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق بيهص
 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف : لاق « كلذ لبق هلعفي نكي مل ءيشب
 هيلإ هللا ىحوأف :ءيبش ءالؤه موري نل :لاقف هتمأ هتبجسعأ مكلبق ناك نميف ناك ايبن نإ ٠

 « مهحيبتسيف مهريغ نم اودع مهيلع طلسأ نأ امإ : ثالث ىدحإ نيب مهريخ نأ

 نكلو ؛ هب انل ةقاط الف عوجلا وأ لتقلا امأ : اولاقق : لاق « توملا وأ عوجلا وأ
 ثالث يف تامف » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق « توملا

 لوصأ كيو لواحأ كب مهللا : نآلا لوقأ انأف » : لاقف : لاق . ؛ افلأ نوعبس
 . « لتاقأ كيو

 - ةريغملا نبا :ينعي -- ناميلس انث :لاق هباتك نم ناقع انث :( 57ص ) لاقو

 هللا لوسر ناك : لاق بيهص نع ىليل يلأ نب نمحرلا دبع نع تباث انث : لاق
 : لاق « هب انثدحي الو همهفن ال ائيش سمه یلص اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 « معن : لئاق لاق ؟ ۲ يل متنطف » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف
 يناكي نم : لاقف « هموق نم ادونج يطعأ ءايبنألا نم ايبن تركذ دق ينإف : : لاق
 هللا ىحوأف :لاق - ناميلس كش «هذهب ةهيبش ةملك وأ - ؟ ءالؤهل موقي نم وأ ءالؤه
 وأ « مهريغ نم اودع مهيلع طلسأ نأ امإ : ثالث ىدحإ نيب كموقل رتخا : هيلإ
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 كلذ لكن « يبن تن : اولاقف ؛ كلذ يف هموق راشتساف : لاق « توما وأ« عوجلا

 ىلإ - اوعزفا اذإ - نوعزفي اوناكو : لاق هتالص ىلإ ماقف : لاق « انل رخف « كيلإ

وأ « الف مهريغ نم ودع امأ : لاق ؛ ىلصف : لاق « ةالصلا
 نكلو « الف عوجلا 

 يسمهف افلأ نوعبس مينم تامف « مايأ ةثالث توملا مهيلع طلسف : لاق « توما

 .« للاب الإ ةوق الو لوح الو ءلواصأ كبو «لتاقأ كب «بر اي مهللا :لوقأ ينأ نورت يذلا

 ؛ هلك مالكلا اذهب ءاوس ثيدحلا اذهب ةملس نب دامح انث : لاق نافع انث

 . ٠ ةالصلا ىلإ اوعزف ؛ اوعزف اذإ اوناك » : لقي ملو < دانسإلا اذهبو

 .رجفلا ةالص دعب هيتفش كرحي نينح موي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ :هيفو

 :( ۳۹۷ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر ئاستلا مامإلا لافو

 ةريغملا نب ناميلس انثدح :لاق دسأ نب زبب انثدح :ىلاق ناثع نب دمحم انريخأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق بيهص نع ىليل يبا نبا نع تباث نع

 « معن : اولاق ۲ ؟ يل متنطفأ » : لاق « هب انربخي الو ايش سمه یلص اذإ ملسو هلآ

 ءالؤه ءفاكي نم : لاقف « هموق نم ادونج يطعأ ءايبنألا نم ايبن تركذ و : لاق

 نيب كموقل رتخا :هل ليقف - هذهب ةبيبش ةملك :ناميلس لاق - ؟ مه موقي "رم وأ

 « توملا وأ « عوجلا وأ « مهريغ نم اودع مملع طّلسأ نأ نيب : ثالث ىدحإ

 اوناكو - هتالص يف لاقف ءانل رخف « كيلإ كلذ لك « هللا يبن تنأ : رلاقف

 ؛ الف عوجلا امأو « الف مهريغ نم ودع امأ : لاقف - ةالصلا ىلإ اوعزف اوعزف اذإ

 :لوقأ ينأ نورت يذلاف « افلأ نوعبس تامف مايأ ةثالث مهيلع طلسف «توملا نكلو

 . « كب الإ ةوق الو لوح الو لوح الو « لواصأ كبو « لتاقأ كب بر

 « يفقثلا نافع نب دمحم الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 )١( :ةليللاو مويلا لمع يف ١ ص ”ج ) دنسملا نم بيوصتلاو مه لوقي مأ ١١( .
 ) )۴دنسملا يف : ٠ هللا يبن تنأ : اولاقف « كلذ يف هموق راشتساف « .
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 . بيذهتلا بيذبع يف © ةقث هنإ : متاح وبأ لاق دقو

 اث نمحرلا دبع انث : لاقف ( ١١ ص 5 + ) دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا
 . نيخيشلا طرش ىلع دمحأ مامإلا دنسب رهو . هب ةريغملا نب ناميلس

 انثدح ةماسأ وبأ انثدح : لاقف ( 7١5 ص ٠١ + ) ةبيش يلأ نبا هجرخأو
 . هب « ةريغملا نب ناميلس

 : #5 ص ۲ + ) بختنملا يف ديمح نب دبع مامإلا لاق

 ديعس يأ نع ةرضن ينأ نب لضقلا نب مساقلا انث ميهاربإ نب ملسم انث
 يعارلا لاحف «ةاش اهنم ذخأف بئذ ءاج اذإ هل اڼغ ىعري عار اهيب :لاق يردخلا
 ينيب لزحت ؛ هللا قتا يعار اي : لاق مث  هبنذ ىلع بئذلا ىعقأف ةاشلا نيبو هني
 ينملكي هبنذ ىلع عقم بثذ نم بجعلا : يعارلا لاقف « هللا ينقزر قزر نيبو
 هللا لص هللا لوسر ؟كلذ نم بجعأب كثدحأ الفأ :بئذلا لاقق «سنإلا مالك
 همنغ يعارلا قاسف « قبس دق ام ءاينأب سانلا ثدحي ةرحلاب ملسو هلا ىلعو هيلع
 ىثدحف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىنأ مث ةيحان اهاوزف ةنيدملا تأ ىتح
 نم نإ الأ و : لاق مث« تقدص » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف
 ىتح ةعاسلا موقت ال هديب يسفن يذلاو « سنإلا بالكلا ملكت نأ ةعاسلا طارشأ
 ٠ « هلهأ ثدحأ امب هذخف هربختو هلعن كارشو هطوس ةبذع لجرلا ملكي

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( 28ص م جو هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 يردخلا ديعس يبأ نع ةرضن يأ نع ُناَدُحلا لضفلا نب مساقلا انآ ديزي انث

 بئذلا ىعقأف « هنم اهعزتناف يعارلا هبلطف ءاهذخأف ةاش ىلع يئذلا ادع :لاق
 ! يبجع اي : لاقف « يلإ هللا هقاس اقزر ينم عزنت ؟ هللا يقتت الأ : لاق هبنذ ىلع
 بجعأب كربخأ الأ : بئذلا لاقف ء! ؟ سنإلا مالك ينملكي هبنذ ىلع عقم بثذ
 دق ام ءابتأب سانلا ربخي برايب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص دمحم ؟ كلذ نم
 نم ةيواز ىلإ اهاوزف ةنيدملا لخد ىتح همنغ قوسي يعارلا لبقأق : لاق « قبس
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 هللا لوسر رمأف «هربخأف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقأ مث ءاهاياوز
 : يعارلل لاقف جرخ مث « ةعماج ةالصلاب يدونف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 «قدص ٠ :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ېهربخاف « مهربخأ »

 ةبذع لجرلا ملكيو «سنإلا ٌعابسلا ملكي ىتح ةعاسلا موقت ال هديب يسفن يذلاو

 . ٩ هدعب هلهأ "”ثدح امب هذخف هريخيو « هلعن كارشو هطوس

 نابح نبا هجرخأ دقو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 دلاخ نب ةبده انثدح ىلعي وبأ انأبنأ : هللا همحر لاق ( 5١5 ص ) دراوملا يف اك

 . هب ةرضن وبأ انثدح يريرجلا انثدح ُياّدُحْلا لضفلا نب مساقلا انثدح يسيقلا

 ¬ دوعسم وبأ سايإ نب ديعس :وهو - يريرجلا نم هعمج هلعلف «يريرج ا هيف دازف
 نع لضفلا نع ( 4978 ص ٠ + ) ءافعضلا يف يليقعلا هاور دقق «٠ ةرضن ينأ نم

 نب مساقلا دنع تنك : لاق - ميهاربإ نبا وهو - ملسه نع ىور مث هب ةرضن يلأ
 اذه : ينعي - ةرضن يلأ ثيدح نع هلأسف « ةبعش هاتاف « يباّدْحلا لضفاا

 انثدح “لب : لاق ؟ بشوح نب رهش نم هتعمس : ةبعش لاقف : لاق - ثيدحلا

 . ةيعش تكس ىتح تكس امف ةرضن وبأ

 :(۸۸ ص ۲ جو هللا همحر لاقف ذيعنس يأ ىلإ رخآ قيرط نم دمحأ مامإلا هجرخأ دقو
 نأ رهش ينثدح نيسح يأ نب هللا دبع يتثدح بيعش انأ نامبا وبأ انث

 ينارعأ انيب » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هثدح يردخا ديعس ابأ

 هكردأف « همدغ نم ةاش ذخأف بئذلا هيلع ادع هل مدغ يف ةنيدملا يحاون ضعب يف

 هبنذب ارفذتسم ىعقأ مث يشمب بئذلا هدناعف « ””جهجهو هنم اهذقنتساف ينارعألا
 رفذتسم عقم بئذ نم ابجعاو : لاق ؟ هللا هينقزر اقزر تذحأ : لاقف « هبطاخب

 )١( لضفلا نب مساقلا ةمجرت يف بيذهتلا بيذبع يفو « ؛ هلهأ ثدح اجب د دنسملا يف اذك :
 » ص + ) ليقملل ءافعضلا يف اذكو « هلعأ ثدحأ امب ٤۷۸ ( نامظلا دراوم يلو ء

 و هلهأ ثدحم و ( ء۱۹ ص ) نابح نبا دئاوز ىلإ .

 . برقألا وهو ءال : لاق يليقعلا نع القن بيذبتلا بيذهت يلو (۲)
 . هرجز لمجلابو , حاص عبسلاب جهجه : سوماقلا يف (©)

¥1 



 نم بجعأ امو : لاق ء كلذ نم بجعأ كرتتل كنإ هللاو : لاقف ! ينبطاخي هبنذب
 « نيترحلا نيب نيتلخنلا يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر : لاقف ؟ كلذ
 همنغب ينارعألا قعنف :لاق كلذ دعب نوكي امو قبس دق ام ابن نع سانلا ثدحي
 ىتح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لإ ىشم مث , ةنيدملا ضعب ىلإ اهأجلأ ىتح
 يبارعألا نيأ » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلص املف «هباب هيلع برض

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف يلارعألا ماقف « ؟ منغلا بحاص
 بئذلا نم ىأو امب سانلا يبارعألا ثدحف « 6« تير امو تعم اب ساتلا ثدح و
 تايآ « قدص ٠ : كلذ دنع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف « هنم عمسو

 هلهأ نم م دحأ جرخي ىتح ةعاسلا موقت ال هديب يسفن يذلاو « ةعاسلا لبق نوكت

 . ٠ هدعب هلهأ ثدحأ امب هاصع وأ هطوس وأ هلعن هربخيف

 لوق نم هلوأ لعج دقو « هفعض حجارلاو « هيف فلتخم بشوح نب رهش
 ديعس يأ لوق نم ةرضن يأ ثيدح نم وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبا
 . هنع هللا يضر يردخلا

 : ( ۷١ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب رمع نب مصاع ينثدحو : لاق قاحسإ نبا نع يأ انث برقعي انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر ىطعأ امل : لاق يردخلا ديعس يلأ نع ديبل نب دومحم نع ةداتق

 نكي ملو « برعلا لئابقو شيرق يف اياطعلا كلت نم ىطعأ ام ملسو هلآ ىلعو هيلع
 مييف تراك ىتح « مهسفنأ يف راصنألا نم يحلا اذه دجو ؛ ءيش اهنم راصنألا يف

 « هموق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يقل : مهلئاق لاق ىتح « ةلاقلا

 كيلع اودجو دق يحلا اذه نإ « هللا لوسر اي : لاقف ةدابع نب دعس هيلع لخدف
 تيطعأو ‹ كموق يف تمسق « تبصأ يذلا ءيفلا اذه يف تعنص امل مهسفنأ يف

 : لاق « ءيش راصنألا نم يحلا اذه يف نكي ملو « برعلا لئابق يف اماظع اياطع

 « يموق نم لجر الإ انأ ام هللا لوسر اي :لاق «؟ دعس اي كلذ نم تنأ نيأف ٠
 عمجف دعس جرخف : لاق « ةريظحلا هذه يف كموق يل عمجاف » : لاق . انأ امو

 ءاجو « اولخدف مهكرتف نيرجاهملا نم لاجر ءاجف : لاق « ةريظحلا كلت يف سانلا

 ؟



 ءراصنألا نم يحلا اذه كل عمتجا دق :لاقف دعس هانا اوعمتجا املف مهدرف نورخآ

 هيلع ىتثأو هللا دمحف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهانأف : لاق

 ةدجو ؟مكنع ينتغلب ةلاق ام « راصنألا رشعم اي و : لاق مث « « لها هل وه يذلاب

 ءادعأو « هللا مكانغأف ةلاعو للا كادهف الاللض مكنآ لأ ؟ مكسفنأ يف اهومتدجو

 يننوبيجت الأو :لاق «لضفأو نما هلوسرو هللا لب :اولاق «« ؟ مكيولق نیب هللا فلأف

 «لضفلاو نملا هلوسرلو هللو ءهللا لوسر اي كييجن اذامبو :اولاق «؟ راصنألا رشعم اي

 الوذخمو «كانقدصف ابذكم انتيتأ و مقدصلف «علقل متئش ول هللاو امأ و :لاق

 رشعم اي مكسفنأ يف متدجوأ « كانيتغأف الئاعو « كانيواف اديرطو « كانرصنف

 «مكمالسإ ىلإ مكتلكوو ءاوملسيل اموق اهب تفلأت ايندلا نم '”ةعاعل يف راصنألا

 هللا لوسرب نوعجرتو ريعبلاو ةاشلاب سانلا بهذي نأ راصنألا رشعم اي نوضرت الفأ

 ةرجملا الول ؛هديب دمحم سفن يذلاوف ؟مكلاحر يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص

 تكلسل ابعش راصنألا تكلسو ابعش سانلا كلس ولو « راصنألا نم ًارمأ تنكل

 : لاق « راضنألا ءانبأ ءانبأو راصنألا ءانبأو راصنألا محرا مهللا « راصنألا بعش

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب انيضر : اولاقو مهاحلا اولضحخأ ىتح موقلا ىكبف

 .انقرفتو ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرصنا مث ءاظحو امسق ملسو هلآ

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۲۲۰ ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ريكب نع دوسألا وبأ ينثدح بويأ يأ نب ديعس انث ديزي نب هللا ديع انث

 هللا لوسر تعمس :لاق ينهجلا يدع نب دلاخ نع ديعس نب رسب نع هللا دبع نبا :

 ةلأسم ريغ نم هيخأ نع فورعم هغلب نم » :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 .« هيلإ لجو زع هللا هقاس قزر وه امنإف ؛ هدري الو هلبقيلف سفن فارشإ الو

 .ةورع مهتيب بقلملا نمر لا دبع نب دمحم :وه دوسألا وبأو «حيحص ثيدح اذه

 .( 5١5 ص ۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 تابنلاک E ا

 . ارصتخ ها . انه ثيدحلا ركذو « رضعألا
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 : ( 47 ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق

 نع ليئارسإ نع ىسوم نب هللا ديبع انثدح : لاق ناميلس نب دمحأ انربخأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنأ : لاق هيبأ نع نارمع نع يعبر نع روصنم
 دبكلا مهمعطي ناك « كنم كموقل ريخ بلإدملا دبع « دمحم اي : لاقف ملسو هلا

 : لاق فرصني نأ دارأ املف « هللا ءاش ام لاتذ : لاق « مهرحنت تنأو ماتسلاو

 « قلطناف ١ يرمأ دشر ىلع يل مزعاو ,ىسنن رش ينت موللا :لق » :لاق ؟ لوقأ ام
 «ينملع :تلقف كتيتأ تنك نإ « هللا لوسر اي :لاتف ملسأ هنإ مث ملسأ نكي ملو
 نآلا لوقأ امف « يرمأ دشر ىلع يل مزعاو « يسفن رش ينق موللا : لق » : تلقف

 « يرمأ دشر ىلع يل مزعاو « يسفن رش ينق مهللا : لق ١ : لاق ؟ تملسأ نيح

 . تلج امو تملع امو «تدمع امو تأطخأ امو ؛تنلعأ امو تررسأ ام يل رثغا ع والا

 :وهو - ديعس نب دمحم ينربخأ :لاق يزارلا عرس يبأ نب رفعت- وبأ انريخأ

 نع روصنم نع - سيق لا نبا : وهو - ورمع انث : لاق - ينيوزقلا قباس نبا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر أ هنأ هيبأ نع نيصح نب نارمع نع شارح نب يعبر

 مهمعطي ناك «كنم كموقل اًريغ بلطملا دبع ناك «دمح اي :لاقف ملسو هلآ ىلعو

 : لق » : هل لاق مث « لوقي نأ هللا ءاش ام هل لاقف « مهرحنت تنأو مانسلاو دبكلا

 « ملسم وهو هاتأ مث : لاق « يزمأ دشر ىلع يل مزعاو « يسفن رش ينق مهللا

 رفغا مهللا : لق » : لاق ؟ ملسم انأو نآلا لوقأ فيكف «تلق ام يل تلق :لاقف

 . « تلهج امو « تدمع امو تأطخأ امو « تنلعأ امو تررسأ ام يل

 : لاق - ةبيش يأ نبا : وه - نائع انثدح : لاق ىيحي نب ايركز ينربخأ

 انثدح : لاق - ةدئاز ينأ نبا : وه - ايركز انثدح : لاق رشب نب دمحم انثدح

 ءاج :لاق نيصح نب نارمع نع شارح نب يعبر ينثدح : لاق رمتعملا نب روصنم
 ناك « دمحم اي : لاقف ملسي نأ لبق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ نيصح

 « مهرحنت تنأو مانسلاو دبكلا مهمعطي ناك « كنم كموقل اًريغ بلطملا دبع

 نإ مث . لوقي نأ هللا ءاش ام ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف

 ذرعأ ينإ مهللا : لوقت ٠ : لاق ؟ لوقأ نأ ينرمأت اذام « دمحم اي : لاق انيصح

 ضم



 ملأ انيصح نإ مث « يرمأ دشر ىلع يل مزعت نأ كلأسأو « يسفن رش نم كب
 ةرملا كتلأس تنك ينإ : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىنأ مث « دعب
 يل رفغا مهللا : لق » : لاق ؟ لوقأ نأ ينرمأت ام : نآلا لوقأ ينإو « لوألا

 . « تملع امو تلهج امو « تأطخأ امو « تنلعأ امو تررسأ ام

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ۳۰۰ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 صوحألا وبأ انربخأ : الاق يفنحلا ساوج نب دمحأو ديعس نب ةبيتق انثدح

 : يلع نب نسحلا لاق : لاق ءاروحلا يبا نع مرم يبا نب ديرب نع قاحسإ يبا نع
 نبا لاق . رتولا يف نهلوقأ تاملك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينملع
 « تيفاع نميف ينفاعو « تيده نميف يندها مهللا ١ : رتولا تونق يف ساوج
 يضقت كنإ « تيضق ام رش ينقو « تيطعأ اميف يل كرابو « تيلوت نميف ينلوتو
 ٠. تيلاعتو انبر كرابت «تيداع نم زعي الو تيلاو نم لذي ال هنإو «كيلع ىضقي الو

 هدانسإب قاحسإ وبأ انربخأ ريهز انربخأ يليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح

 نهوقأ ركذي ملو « تونقلا يف رتولا يف لوقي اذه : لاق : هرخآ يف لاق « هانعمو
 . رتولا يف

 . نايش نب ةعيبر : ءاروحلا وبأ

 يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « حيحص ثيدح اذه

 . اهاجرخي نأ املسمو

 هفرعن ال ءنسح ثيدح اذه :لاقو ( 515 ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو
 « نايش نب ةعيبر همساو ‹ يدعسلا ءاروحلا يلأ ثيدح نم هجولا اذه نم الإ

 اذه نم نسحأ اتيش تونقلا يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع فرعن الو
 . ( ۲٤۸ ص  ج ) ُناسنلا هجرخأو

 .,( "الا صا ۱ + ) هجام نباو
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 : ( ۲۹۰ ص ۷ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 سنأ نع ةدانق نع ديعس نب ىنملا انربخأ يلأ ينربخأ يلع نب رصن انثدح
 : لاق ازغ اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق كلام نبا

 . « لتاقأ كبو « لوصأ كبو « لوجأ كب ‹ يريصنو يدضع تنأ مهللا ٠
 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه
 .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو :(4 4 ص ٠١ ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 :( 44١ ص 5 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 نع سنوي نع عيبرلا وبأ انث :لاق - هنم انأ هتعمسو :هللا دبع لاق - مثيه انش

 هللا قلخ و :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءادردلا ينأ نع سيردإ يا

 هفتك برضو «رذلا مهن :أك ءاضيب ةيرذ ج جرخأف ینعا هفتك برضف هقلخ نيح مدآ

 يلابأ الو ةنجلا ىلإ :هنيمي يف يذلل لاقف ممحلا مېن أك ءادوس ةيرذ جرخأف ىرسيلا

 . « يلابأ الو رانلا ىلإ : ىرسيلا هفك يف يذلل لاقو

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 .ةرسيم نبا :وه سنويو «ةبتع نب ناميلس :وه عيبرلا وبأو ءةج راخ نبا :وه ميلا
 : ( ۲۳ ص ۳ + ) راتسألا فشك يف اک هللا همحر رازبلا مامإلا لاق
 نع ماشه نع دام انث كرابملا نب نمحرلا دبع انثدح ىتثملا نب دمحم انثدح

 نم يقشلا 9 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع نع ةريره يأ نع دمحم

 . « اهنطب يف دعس نم ديعسلاو « همأ نطب يف يقش
 . نمحرلا دبع الإ هنع الو « اًدامح الإ ماشه نع هاور ملعن ال : رازبلا لاق
 . ديز نبا وه دامحو ‹ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 : ( 554 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع ينثدح حلاص نب ةيواعم انث بابحلا نب ديز انث
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا عمس هنأ يعازخلا قمحلا نب ورمع نع هيبأ نع
 حتفي ١ : لاق ؟ هلمعتسا امو :ليق « « هلمعتسا اري هدبعب هللا دارأ اذإ » : لوقي
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 . ٩ هلوح نم هنع ىضري ىتح هتوم يدي نيب حلاص لمع هل

 . نسح ثيدح اذه

 رشب انثدح : لاقف ( ۲١ ص © + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هاورو

 « هلسع اريخ دبعب هللا دارأ اذإ » :رازيلا دنع هظفلو «هب بابحلا نب ديز انث مدآ نبا

 «  هيلع هضبق مث حلاص لمعل هقفوي ٠ : لاق ؟ هلسع امو <« هللا لوسر اي : اولاق

 انريخأ : نآمظلا دراوم يف اك هللا همحر يتسبلا نابح نب دمحم مامإلا لاق

 نع تباث نب ةرزع نع عيكو انثدح ةبيش يلأ نب ركب وبأ انثدح هباتك نم ىلعي وبأ

 امف نينس رشع ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تمدخ : لاق سنأ نع ةماث

 . ؛ ناكل ردق ول وأ « ناكل يضق ول » : لاق الإ اهم مل ةجاح يف ينثعب

 ىتثملا نب يلع نب دمحأ الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ناشلا ليلج مامإ وهو دنسملا بحاص يلصوملا ىلعي ابأ

 انث : الاق نافعو عرس انث : ( ٠١7 ص 3 ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةملس نب دامح

 باتكلا يف بوتكمل هّنإو ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ » : لاق ملسو هلآ ىلعو

 لخدف « تامف « رانلا لهأ لمعب لمعف لوحت هتوم لبق ناك اذإف «رانلا لهأ نم

 « ةنجلا لهأ نم باتكلا يف بوتكمل هنإو رانلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا َّنِإو «رانلا

 . « اهلخدف « تامف « ةنجلا لهأ لمعب لمعف لوحت هتوم لبق ناك اذإف

 مهاربإ انثدح : لاق ( ١58 ص ۸ + ) هللا همحر ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا '

 :( ٠١8 ص ”ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو .هب دامح انثدح يماسلا جاجحلا نبأ

 . هب « ةورع نب مآشه نع دانزلا يلأ نبا انث

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ۸۳ ص ۱۲ + ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 ناورم نب ىسوم انربخأو ( ح ) ةيقب انربخأ ةدجن نب باهولا دبع انثدح

 سيق ينأ نب هللا دبع نع برح نب دمحم انريخأ : الاف يجحذملا ديبع نب ريثكو يقرلا
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 « مهئابآ نم مه ١ :لاقف ؟نينمؤملا يرارذ هللا لوسر اي : تلق :تلاق ةشئاع نع
 : تلق . ٠ نيلماع اوناك امب ملعأ هللا » : لاق ؟ لمع الب « هللا لوسر اي : تلقف
 ؟ لمع الب : تلق « « مهئابآ نم » : لاق ؟ نيكرشملا يرارذف « هللا لوسز اي
 . « نيلماع اوناك امب ملعأ هللا » : لاق

 ىلع لمح نإف ؛ نتملا ثيح نم امأو « دنسلا ثيح نم حيحص ثيدح اذه
 ريبكلا نيب زيبقلا اوعيطتسي ملو نوملسملا ٌرافكلا تيب اذإ اميف يويندلا مكحلا
 ةرمس ثيدح يف اك ةنجلا يف مهف يورخألا مكحلا امأو .مهئابآ نم ءانبألاف ريغصلاو
 . مقلا نبال ننسلا بيذهت عجار . بدنج نبا

 عينم نب دمحأ انثدح : ( "55 ص ٩ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع بويأ نع مهاربإ نب ليعامسإ انثدح : الاق - دحاو ىنعملا - رجح نب يلعو
 اذإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةّرع يأ نع حيلا يأ
 . ٠ ةجاح اهيلإ هل لعج ضرأب تومي نأ دبعل هللا ىضق

 . دبع نب راسي همسا « ةبحص هل ةّزع وبأو « حيحص ثيدح اذه

 يتلا ثيداحألا نم وهو « نيخيشلا طرش ىلع وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 . اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ

 :( ١/5 ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةرضن يلأ نع يريرجلا انث - ةملس نبا :ينعي - دامح انث دمصلا دبع انث
 هللا دبع وبأ : هل لاقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم الجر نأ

 هللا لوسر كل لقي ملأ كيكبي ام :هل اولاقف ؛يكبي وهو هنودوعي هباحصأ هيلع لخد

 :لاق ؟ « يناقلت ىتح هرقأ مث كبراش نم ذخ » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 هللا نإ ١ : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم ينكلو « ىلب

 هذهو « هذهل هذه : لاقو ؛ ىرخألا ديلاب ىرخأو « ةضبق هنيميب ضبق لجو زع
 . انأ نيتضبقلا يأ يف يردأ الف ٠ يلابأ الو هذه

 :لاق ةرضن يأ نع ينهجلا ديعس انربخأ :لاق ةملس نب دامح انث نافع انث
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 هيلع لخدف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم لجر ضرم
 هللا لوسر كل لقي ملأ ؟هللا دبع ايأ اي كيكيي ام :هل ليقف «ىكبف هنودوعي هباحصأ

 :لاق ؟ « يناقلت ىتح هرقأ مث كيراش نم ذخخ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 هللا نإ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم ينكلو « لب

 ىرخأ ةضبق ضبقو « يلابأ الو هذهل هذه : لاقو هنيميب ةضبق ضبق لجو زع
 .انأ نيتضبقلا يأ يف يردأ الف «« يلابأ الو هذهل هذه :لاقف العو لج ىرخألا هديب

 ؛ طلتخم وهو « سايإ نب ديعس : هما يريرجلاو « حيحص ثيدح اذه

 . تارينلا بكاوكلا يف ا طالتخالا لبق هنم عمس ةملس نب دامح نكلو

 1١85(: ص ه جر هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 دلاخ نب بهو انث نانس نب ديعس نانس وبا انث نايفس انث ديعس نب ییجب انث

 عقو دق هنإ « رذنملا ابأ اي : تلقف بعك نب يبأ تيقل : لاق يمليدلا نبا نع

 : لاق يبلق نم بهذي هلعل ءيشب ينثدحف « ردقلا اذه نم ءيش يسفن يف

 مهمحر ولو « مهل ملاظ ريغ وهو مهبذعل هضرأ لهأو هتاومس لهأ بذع هللا نأ ول٠

 هللا ليبس يف ابهذ دحأ لبج تقفنأ ولو « مهلامعأ نم اريخ مهل هتمحر تناك

 « كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعتو « ردقلاب نموت ىتح كنم هللا هلبق ام

 : لاق ءرانلا تلخدل كلذ ريغ ىلع تم ولو « كيصيل نكي مل كأطخأ امو
 تيتأو « كلذ لثم يل لاقف دوعسم نبا تيتأو « كلذ لثم يل لاقف ةفيذح تيتأف

 . كلذ لثم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ينثدحف تباث نب ديز

 ةفحت يف اک زوريف نب هللا دبع وه يمليدلا نباو ءنسح ثيدح اذه

 . تباث نب ديز ةمجرت يف فارشألا

 .(۲۹ ص ١ ج) هجام نباو (455 ص ۲ ج) دواد وبأ هج رخأ ثيدحلاو

 : ( ۱۸١ ص ه + ) اضيأ دمحأ مامالا لاقو

 دلاخ نب بهو نع ثدحي نانس ابأ تعم : لاق ناميلس نب قاحسإ انث

 نب ديز تيتأف ردقلا نم ءيش يسفن يف عفو : لاق يمليدلا نبا نع يصمحلا
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 ول » :لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاقف هتلأسف تباث

 تناك مهمحر ولو « مهل ملاظ ريغ مهيذعل هضرأ لهأو هتاومس لهأ بدع هللا نأ

 ابهذ دحأ لبج لثم وأ دحأ لبج كل ناك ولو « مهامعأ نم اريح محل هثمحر

 كباصأ ام نأ ملعتو « ردقلاب نمؤت ىتح كنم هللا هلبق ام هللا ليبس يف هتقفنأ

 ريغ ىلع تم نإ كنأو « كبيصيل نكي مل كأطحأ ام نأو « كعطخيل نكي مل

 . « رانلا تلخد اذه

 : ( ٦۷ ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 انث : لاق - دادحلا : ينعي - ةديبع وبأ انث : لاق نيعم نب ىيحي انث

 : لاق هنأ يبالكلا ةيحللا يذ نع روصنم يأ نب ديزي نع ملسم نب زيزعلا دبع
 يف لب ءال » : لاق ؟ هنم غرف دق رمأ وأ فنأتسم رمأ يف لمعنأ « هللا لوسر اي

 .« هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا 9 : لاق ؟ اَّذإ لمعن مفف :لاق ٠ هنم غرف دق رمأ

 . لصاو نب دحاولا دبع وه ةديبع وبأو « نسح ثيدح اذه

 دمحأ انثدح ٤١٤١ ١(: ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع مامإلا لاق

 ليعامسإ انربخأ يلع نب رمع انث :الاق ةديبع نب ةبش نب رمعو يردحجلا تباث نبا
 هللا ىلص يبنلا نع دوعسم نب هللا دبع نع مزاح يلأ نب سيق نع دلاخ يأ نبا
 « ةجاحلا اهيلإ هتبثوأ ضرأب مدحأ لجأ ناك اذإ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع

 اذه بر : ةمايقلا موي ضرألا لوقتف « هناحيس هللا هضبق هرثأ ىصقأ غلب اذإف

 . © ينتعدوتسا ام

 . حيحص ثيدح اذه

 ( #١7 ص ١ + ) ةنسلا يف هللا همحر مصاع يلأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 ليعامسإ نع يلع نب رمع انثدح يعيطقلا مزح يمخأ نبا ىبحب نب دمحم انثدح :لاقف

 . هب دلاخ يلأ نبا

 يمدقملا يلع نب رمع قيرط نم ( ٤١ و 4١ ص ۱ + ) ماحلا هجرخأو
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 . هب ليعامسإ نع

 . هب ليعامسإ نع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرط نمو

 . هب ليعامسإ نع مشه قيرط نمو

 « ليعامسإ نع تاقثلا نم ةثالث ثيدحلا اذه دنسأ دق : مكاحلا لاق مث

 ةقثلا نم ةدايزلا جارحخإ نم انطرش ام ىلع نحنف « ةنيبع نب نايفس هنع هفقوو
 . ها . دنسلاو لصولا يف

 اطوسبم كلذ تركذ اک «طورشب ةلوبقم ةقثلا ةدايز :نمحرلا دبع وبأ لاق

 .هللا همحر مكاحلا لوقي اک انه طورشلا ترفوت دقو عبتتلاو تامازلإلا ةمدقم يف

 انثدح : ( ۲۷ ص ۲ + ) راتسألا فشك يف اک هللا همحر رازبلا مامإلا لاق

 بهو نب هللا دبع انث ريفع نع ريثك نب ديعس انث دينجلا نب هللا دبع نب ميهاربإ

 ناكو سرعلا تعم : لاق يدع نب يدع نع ةلبع يأ نع ديزي نب سنوي نع

 هللا لوسر تعمس : لؤقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم
 « راتلا لهأ لمعي ةهربلا لمعيل دبعلا نإ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 «بتك امل كلذو ءابيلع تومي ىتح اهب لمعيف ؛ةنجلا داوج نم ةداجلا هل ضرعت مث

 نم ةداجلا هل ضرعت مث « هرهد نم ةهربلا ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإو

 . « هيلع بتك ال كلذو « الع تومي ىتح اهب لمعيف « رانلا اوج

 )1 ص ٦ + ) دادغب خيرات يف 5 بيطخلا هقثو دقو « دينجلا

 :( 455 ص ١١ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق باطخلا نب رمع نأ هيبأ نع ملسأ نبا

 ؟ ةنجلا نم هسفنو انجرخأ يذلا مدآ انرأ « بر اي :لاق ىسوم نإ 9 :ملسو هلآ

 يذلا تنأ : لاق . معن : مدآ هل لاقف ؟ مدآ انوبأ تنأ : لاقف . مدآ هللا هارأف

 ؟ كل اودجسف ةكئالملا رمأو « اهلك ءامسألا كملعو « هحور نم كيف هللا خفت
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 : مدا هل لاق ؟ ةنجلا نم كسفنو انتجرخأ نأ ىلع كلمح امف : لاق «معن :لاقف

 هللا كملك يذلا ليئارسإ ينب يبن تنأ : لاق « ىسوم انأ : لاق ؟ تنأ نمو
 : لاق « معن : لاق ؟ هقلخ نم الوسر هنيبو كنيب لعجي مل ؛ باجح ءارو .نم
 مفق : لاق : معن : لاق ؟ قلخأ نأ لبق هللا باتك يف ناك كلذ نأ تدجو امقأ

 هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟ « يلبق ءاضقلا هيف ىلاعت هللا نم قبس ءيش يف ينمولت
 .« مالسلا امهيلع ىسوم مدا جحف «ىسوم مد جحف 9 :كلذ دنع ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۲۲٤ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع ينثدح حلاص نب ةيواعم انث بابحلا نب ديز انث

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا عمس هنأ يعازخلا قمحلا نب ورمع نع هيبأ نع
 حتفُي » : لاق ؟ هلمعتسا امو : ليق « ٠ هلمعتسا اريخ دبعب هللا دارأ اذإ » : لوقي

 . ( هلوح نم هنع ىضري ىتح هتوم يدي نيب حلاص لمع هل

 . نسح ثيدح اذه

 هر لاقف ( 45.0 ص ١ + ) بخعتلا يف ديمح نب دبع هجرخأ ثيدحلا

 نب نمحرلا دبع ينربخأ : لاق حلاص نب ةيواعم انث يلكعلا بابحلا نب ديز انثدح:هللا
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي قمحلا نب ورمع تعمس :لاق ميبأ نع ريفن نب ريبج
 : لاق ؟ هلع امو : ليق « هلسع اريح دبعب هللا دارا اذإ » : ملسو هلا ىلعو هيلع

 . ٩ هلوح نم هنع ىضري ىتح هتوم يدي نيب احلاص المع هل حتفي»

 هللا نإ » : هيفو ( 55 ص ۳ + ) راتسألا فشك يف ام رازبلا هجرخأو
 . ٠ هلسع اريخ ديعب دارأ اذإ

 :( 44١ ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع سنوي نع عيبرلا وبأ انث : لاق - هنم انأ هتعمسو :هللا دبع لاق - مثيه انث

 هللا قلت » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءادردلا ينأ نع سيردإ ينأ

 هفتك برضو «رأذلا مهتأك ءاضيب ةيرذ جرخأف ىنملا هفتك برضف هقلخ نيح مدآ
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 يلاَبأ الو ةنجلا ىلإ : هنيمب يف يذلل لاقف « ممحلا مهنأك ءادوس ةيرذ جرخأف ىرسيلا

 . « يلابأ الو رانلا ىلإ : ىرسيلا هفك يف يذلل لاقو

 ناميلس : وه عيبرلا وبأو « ةجراخ نبا : وه ماهو « نسح ثيدح اذه

 . سبلح نب ةرسيم نبا : وه سنويو « ةبتع نبا
 .هسفن دنسلا اذهب ( 455 ص ۲ + ) ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ ثيدحلا

 هملعن ال : لاقو ( ۲١ ص ۲ + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأو

 . نسح هدانسإو « داتسإلا اذهب الإ ظفللا اذهب ىوري

 ۱۸١(: ص ١ ج) ةنسلا يف مصاع يأ نباب ريهشلا ورمع نب دمحأ مامإلا لاق

 نأ ءادردلا مأ نع سبلح نبا نع رجاهم نب دمحم نع يأ انث ناثع نب ورمع انث
 دعب شيعلا دربو « ءاضقلا دعب اضرلا كلأسأ ينإ مهللا : لوقي ناك ديبع نب ةلاضف

 « ةرضم ءارض ريغ نم كئاقل ىلإ قوشلاو « كهجو يف رظنلا ةذلو « توم ا
 . ةلضم ةنتف الو

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا اهب وعدي ناك تاوعد اهنأ معزو

 ريثك نب ديعس نب ناڻع : وه ناڻع نب ورمع وبأو . حيحص ثيدح اذه

 . سيلح نب ةرسيم نب سنوي : وه سبلح نباو . يصمحلا

 : ( ۱۸۲ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رسب يتثدح : لوقي - رباج نبا :ينعي - تعمس :لاق ملسم نب ديلولا انث

 ناعمس نب ساونلا تعمس :لوقي ينالوخلا سيردإ ابأ عم“ هنأ يمرضحلا هللا ديبع نبا
 نم ام ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لوقي يبالكلا

 نإو « هماقأ هميقي نأ ءاش نإ « نيملعا' بر عباصأ نم نيعبصإ نيب وهو الإ بلق

 « كنيد ىلع انبولق تبث « بولقلا بلقم اي » :لوقي ناكو٠» هغازأ هغيزي نأ ءاش

 . ٠ هعفريو هضفخم لجو زع نمحرلا ديب نازيملاو

 . حيحص ثيدح اذه

 . فارشألا ةقحت يف اي هانتبثأ ام : باوصلاو « هللا دبع نبا : لصألا يف ر
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 :( ۲۱۹ صع ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نب ثيل انربخأ كرابملا نب هللا دبع انربخأ ىموم نب دمحم نب دمحأ انثدح

 انربخأ نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح : لاق جاجحلا نب سيق نع ةعيل نباو دعس

 شتح نع - دحاو ىنعملا - جاجح نب سيق انث دعس نب ثيل انربخأ ديلولا وبأ
 اًموي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا فلخ تنك :لاق سابع نبا نع يناعنصلا
 هدجت هللا ظفحا « كظفحي هللا ظفحا « تاملك كملعأ ينإ « مالغ ايو : لاقف
 تعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو للاب نعتساف تنعتسا اذإو هللا لساف تلأس اذإ ,كهاجت
 ىلع اوعمتجا نإو « كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل ءيشب كوعفني نأ ىلع

 .« فحصلا تفجو مالقألا تعفر «كيلع هللا هبتك دق ءيشب اإ ك ورضي مث ءيشب كورضي نأ

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 حيحصلا لاجر هلاجر « هريغل حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . حلاص هنإ : متاح وأ لاق دقو « جاجحلا نب سيق الإ

 قرط هل ثيدحلا نكلو « نسحلا ىلإ اهب عفتري ال ( ملاص ) ةظفل : لوقأو
 .مكحلاو مولعلا عماج يف بجر نبا ظفاحلا اهملإ راشأ اک ساّبع نبا ىلإ ىرخأ

 : ( ٠١٤ ص ٠١ ج ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 ثدحي سنوي تعم : لاق يأ انثدح ريرج نب بهو انئدح ريهز انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع ةدينه نب نمحرلا دبع نع يرهزلا نع
 :اضرعم ماحرألا كلام لاق ةمسن قلخي نأ هللا دارأ اذإ 9 :ملسو هلآ ىلعو هيلع
 يقشأ « بر يأ :لوقي مث « هرمأ هللا يضقيف :لوقيف ؟ ىثنأ مآ ركذأ ءبر يأ

 .«اهبكني ةبكنلا ىتح قال وه ام هينيع نيب بتكي مث ءهرمأ هللا يضقيف ؟ديعس ما

 ؛ ةدينه نب نمحرلا دبع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر . حيحص ثيدح اذه
 . متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا يف اك ةعرز وبأ هقثو دقو

 : ( ۳٣۰ ص ١ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 هللا دبع نع عتام نب يفش نع ليبق يلأ نع ثيللا انربخأ ديعس نب ةبيتق انثدح
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 هدي يفو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ : لاق ورمع نبا
 نأ الإ « هللا لوسر اي ال : انلقف « ؟ ناباتكلا ناذه ام نوردتأ ٠ : لاقف ناياتك

 «ةنجلا لهأ ءامسأ هيف نيملاعلا بر نم باتك اذه » :ىنعلا هدي يف يذلل لاقف ءانربخت

 « ادبأ مهنم صقني الو مييف دازي الف «مهرخا ىلع لمجأ مث مهلئابقو مهئابآ ءامسأو
 ءامسأو « رانلا لهأ ءامسأ هيف نيملاعلا بر نم باتك اذه و : هلامش يف يذلل لاق مث

 « ٠ ادبأ منم صقني الو مهيف دازي الف « مهرخآ ىلع لمجأ مث , مهلئابقو مهئابآ

 اوددس » :لاقف ؟هنم غرف دق رمأ ناك نإ هللا لوسر اي لمعلا ميفف :هباحصأ قاقف

 إو « لمع يأ لمع نإو « ةنجلا لهأ لمعب هل متخي ةنجلا بحاص نإف « اوبراقو

 هللا لوسر لاق مث . ٠ لمع نأ لمع نإ رانلا لهأ لمعب هل متخي رانلا بحاص
 ؛ دابعلا نم مكبر غرف » : لاق مث « امهذبنف هديب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . « ريعسلا يف قيرفو ةنجلا يف قيرف

 . هوحن ليبق يأ نع رضم نب ركب انربخأ ةبينق انثدح
 . ءىفاه نب يبح : همسا ليبق وبأو ءبيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 :( 408 ص ۱۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 فرع را الاف یادش يسار يقود رز ني رب 5ا هدم انادع

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يرعشألا ىسوم وبأ انربخأ ريهز نب ةماسق انربخأ

 « ضرألا عيمج نم اهضبق ةضبق نم مدآ قلخ هللا نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع
 « كلذ نيبو دوسالاو ضيبألاو رمحالا مهنم ءاج « ضرالا ردق ىلع مدا ونب ءاجف

 . ٠ بيطلاو ثيبخلاو نزحلاو لهسلاو

 . ديزي ثيدح يف رابخألاو . « كلذ نيبو » : ىح ثيدح يف داز

 دقو ؛ ريهز نب ةماسق اإ  حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . دعس نبا هقثو

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو , ۰ ص ۸ +) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
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 ١ ج ) ةنسلا باتك يف هللا همحر مصاع يأ نب ورمع نب دمحأ مامإلا لاق

 كلام وبأ انث ناميلس نب ليضفلا انث يمدقملا ركب يأ نب دمحم انث : ( ٠١۸ ص
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةفيذح نع شارح نب يعبر نع يعجشألا

 . ٠ هتعنصو عناص لك قلخ هللا نإ :  ملسو هلا ىلعو

 يعجشألا كلام وبأ انث يرازفلا ةيواعم نب ناورم انث ديمح نب بوقعي ان

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةفيذح نع يعبر نع
 لاقف ( ۳١ ص ١ ج) احلا هجرخأ دقو . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر

 يلع انث يمرادلا ديعس نب ناثع انث هيقفلا فسوي نب دمحم رضنلا وبأ انثدح

 نع شارح نب يعبر نع يعجشألا كلام وبأ انث ةيواعم نب ناورم انث ينيدملا نبا

 لك قئلاخ هللا نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةفيذح
 . ( هتعنصو عناص

 ركب يأ نب دمحم انث يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انث ساّبعلا وبأ انثدح

 نع شارح نب يعبر نع يعجشألا كلام يلأ نع ناميلس نب ليضفلا انث يمدقملا
 لك قلاخ هللا نإ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةفيذح
 . ©« هتعنصو عناص

 . هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع . حيحص ثيدح اذه

 . فلسلا دئاقع نم ( 177 ص ) دابعلا لاعفأ قلخ يف يراخبلا هجرخأو
 « ثيدحلا اذه يف فلتخا دقو . ( ۲۸ ص ۳ + ) راتسألا فشك يف اک رازبلاو
 هيورب ( ٠۳۷ ص) دابعلا لاعفأ قلخ يف يراخبلا دنع ةملس نب قيقش لئاو وبأف
 ظفاحلا داز «ةقث امهالكو ءاعوفرم هيوري مدقت نم دنع شارح نب يعبرو ءافوقوم
 . ملعأ هللاو نيهجولا ىلع ءاج ثيدحلا لعلف « دباع : يعبر ةمجرت يف
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 : ( 44١ ص ٩ + ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 يقشمدلا ةبتع نب ناميلس "عيبرلا وبأ انث:لاق "”يديوسلا رفعج وبأ انث

أ نع هللا ذئاع سيردإ يبأ نع ةرسيم نب سنوي تعم :لاق
 يبنلا نع ءادردلا يب

 « رمخ نمدم الو « قاع ةنجلا لخدي ال و : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 « ردقب بذكم الو

 ل عرش عر سن ل

N 00 

 فيكف : اولاق « ١ هنم غرف دق رمأ لب ٠ :لاق ؟ هفئأتسن رمأ مآ هنم غرف دق رمأ

 . 2 هل قلخ امل ًايهم ءىرما لک و : لاق ؟ هللا لوسر اي لمعلاب

وه عيبرلا وبأو « ةجراخ نبا وه ميهو © نسح ثيدح اذه
 ناميلس 

 . سبلح نب ةرسيم نبا وه سنويو « ةبتع نبا

و ياس يعول
 

 تعم a ءادردلا ا ءادردلا مأ عم هنأ 5 ليعامسإ ان

 : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نم دبع لك ىلإ هللا غرفو

 . « ديعس مأ يقشو هرثأو هقزرو هلجأ نم ؛ سمخ

 اص نب ديزي نب دلاخ : وه حيبص نب دلاخو « حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيد يف اک حيبص نبا

 نم ( 1354و ۱۳۲ ص ١ + ) ةنسلا يف مصاع يأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 باسنألا يف ا ءذألا يف اطاتحم ةقث اقودص ناكو « ناجشونلا نب دمحم همسا )١(

 . يلاعمسلل
 . هانت ام : : باوصلاو « ةبتع نب ناميلس انث عيبرلا وبأ انث : لصألا يف (۲)

YAY 



 . هب حيبص نب ديزي نب دلاخ ىلإ قرط

 7 : ئا ص 5 جر هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 ءادردلا يلأ نع سيردإ يأ نع سنوي نع عيبرلا وبأ انث : لاق مايه انث
 دبع غلب امو « ةقيقح ءيش لكل » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع
 .« هبيصيل نكي مل هأطخأ امو «هطخيل نكي مل هباصأ ام نأ ملعي ىتح ناميإلا ةقيقح

 . نسح ثيدح اذه

 :وه سنويو «ةبتع نب ناميلس : وه عيبرلا وبأو ءةجراخ نبا : وه مثيهو
 . سيلح نب ةرسيم نبأ

 : (هو ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 قيقش نب هللا دبع نع ليدب نع دعس نب روصنم انث نمحرلا دبع انث
 مداو :  لاق ؟ ايبن تبتك ىتم « هللا لوسر اي : تلق : لاق رجفلا ةرسيم نع
 . « دسجلاو حورلا نيب مالسلا هيلع

 . حيحص ثيدح اذه

 :(55 ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 قيقش نب هللا دبع نع ءاذحلا دلاخ نع دامح انت :لاق نامعنلا نب جرس انث
 ١. دسجلاو حورلا نيب مدآو » :لاق ؟ايبن تلعج ىنم هللا لوسر اي :تلق :لاق لجر نع

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 : ( ٠١۲ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ريشب نع بيبح نب قلط نع رشب يأ نع ةناوع وبأ اث دامح نب ىيحي انث
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر يل لاق : لاق رذ يأ نع يودعلا بعك نبا
 لوح ال » : لاق « معن : تلق ؟ ٠ ةنجلا زونك نم زنك يف كل له » : ملسو

 . « للاب الإ ةوق الو

 . حيحص ثيدح اذه
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 .هب ةناوع وبأ انث نافع انث ١75(: ص ه +) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 : ( 9١0 ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 مزاح يا نع نالجع نبا نع رمحألا دلاخ وبأ انربخأ جشألا ديعس وبأ انثدح

 هللا هاقو نم » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع

 . ۾ ةلجلا لخد هيلجر نيب ام رشو هييحل نيب ام رش

 دعس نب لهس نع ىور يذلا مزاح وبأو . حيحص نسح ثيدح اذه
 ىور يذلا مزاح وبأو « راتيد نب ةملس : همساو يندم « دهازلا مزاح وبأ ؛ وه

 . ينوكلا وهو « ةيعجشألا ةّرع ىلوم « يعجشألا ناملس همسا ةريره يأ نع

 . نسح ثيدح اذه : نمحر لا دبع وبأ لاق

 بيرك وبأ انثدح :هللا همحر لاقف ( 54 ص ١١ج ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب رمحألا دلاخ وبأ انثدح

 : ( ١١5 ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 همع نع ورمع نب ورمع ءارعزلا وبأ انث :لاق نيترم ةنييع نب نايفس انث
 يف دعصف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا تيتأ : لاق هيبأ نع صوحألا يأ

 هللا يناتآ دق لك نم :لاق ؟ « منغ بر وأ تنأ ٍلبإ برأ » :لاقو ءبوصو رظنلا
 - ءامرص :لوقتف هذه عدجتف ؛اهناذآو اهنيعأ ةيفاو اهجتنتف » :لاق «بيطأو رثكأف

 هاسومو ءدشأ هللا دعاسف ؟ هللا ةريحب :لوقتو - اهمهفأ مل ةملكب نايفس ملكت مث

 هللا ىلإ » : لاق ؟ وعدت مالإ : تلقف « كانأ ءامرص اهب كيتأي نأ ءاش ولو « دحأ

 «هيطعأ مث ؛هيطعأ الأ فلحأف يمع ينب نم لجرلا ينيتأي :تلق « « محرلا ىلإو
 اهدحأ نادبع كل ناك ول تيأرأ ءريخ وه يذلا تئاو «كنيمي نع رفكف 9 :لاق

 : تلق : لاق ؟ « كبذكيو كنوخي رخآلاو ؛ كبذكي الو كنوخي الو كعيطي

 : لاق « يلإ بحأ ثيدحلا ينقدصيو « ينبذكي الو يننوخي ال يذلا لب ال

 . 2 لجو رع مكبر دنع متنأ کاذک و

 . حيحص ثيدح اذه
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 ( ٤۷٣ ص ۳ + ) دنسملا يف اك يعيبسلا قاحسإ وبأ ءارعزلا ابأ عبات دقو

 : ( ۳۷۸ ص ۱۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق '

 مليدلا نب مكح نع نايفس انربخأ عيكو انربخأ ةبيش يأ نب ناهع انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع طاعت دوبيلا تناك : لاق هيبأ نع ةدرب يأ نع

 6 مكلاب حلصيو هللا مكيدبي  :لوقي ناكف هللا مكمحر ي :اه لوقي نأ ءاجر ملسو

 دقو ؛ مليدلا نب مكح الإ « نيخيشلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيطخلاو يلاسنلاو نيعم نبا هقثو
 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ١١( ص ۸ ج) يذمرتلا هج رحأ ثيدحلا

 :(98 ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 مکح نب نافع نع ردب وبأو . مككح نب ناثع انث : الاق ىلعيو ريم نبا انث

 :لاق ةيواعم تعمس : هثيدح يف ىلعي لاق « ةيواعم نع يظرقلا بعك نب دمحم نع

 مهللا » : داوعألا هذه ىلع لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس
 .« نيدلا يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم «تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال

 . هيلع قفتم هرخاو « حيحص ثيدح اذه

 . ديلولا نب عاجش : وه ردب وبأو

 : ركاش دمحأ قيقحتب ( ٠٠٠ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 هللا دبع عمس هنأ ورمع نب ركب ينربخأ ةويح انثدح نمحرلا دبع وبأ انثدح

 : لوقي باطخلا نب رمع عم : لوقي يناشيجلا ممت ابأ عم هنإ : لوقي ةريبه نبا
 هللا ىلع نولكوتت مكنأ ول ٠ : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا يبن عم هنإ

 . ۲ اناطي حورتو اصامح ودغت « ريطلا قزري اك مكقزرل ؛ هلكوت قح

 يرصملا يرفاعملا ورمع نب ركب نأل ؛ فعض هيف دنسلا اذهب ثيدحلا اذه

 مامإلا لاق « ملسمو يراخبلا هل ىور نإو « هفعض ىلع لدي ملعلا لهأ مالك

 ةفالخ يف يفوت : سنوي نبا لاقو « خيش : متاح وبأ لاقو « هتع ىورب : دمحأ
 لاقو « هتلادع ملعت ال : ناطقلا نبا لاقو « لضفو ةدابع هل تناكو « رفعج يأ
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 ؛؟بيذهتلا بيذهت نم ارصتخم ها .هرمأ يف رظني :لاقف هنع ينطقرادلا تلآس :كاحلا

 : لاقف يبلحلا ةعبط ( ه8 ص ١ + ر هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دق نكلو

 . هب ةريبه نب هللا دبع نع ةعيه نبا انابنأ جاجح انث

 ةلمرح انثدح : ( ١584 ص ۲ + ) هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 . ةريبه نبا نع ةعيه نبا ينربخأ بهو نب هللا دبع انث ىيحي نبا

 دحأ وهو ء بهو نبا هنع ىور ْنإو , ةعيهل نباو « هريغل نسح ثيدحلاف

 . ملعأ هللاو . هثيدح حيحصت ىرأ ال ينإف ةلدابعلا

 ةكئالملاب ناهيإلا

 :( ۲۳۹ ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق شيبح نب رز نع ةلدهب نب مصاع انأ ةملس نب دامح انث نافع انث

 ءاج ام :لاقف نيفخلا ىلع حسملا نع هلأسأ يدارملا لاسع نب ناوفص ىلع تود

 هللا لوسر ىلإ ثيدحلا عفرو ؟ كرشبأ الأ : لاق « ملعلا ءاغتبا : تلق ؟ نإ

 ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل '”'ةكئالملا نإ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىل

 . ثيدحلا ركذف « « بلطي امب اضر

 شيبح نب رز نع دوجنلا يأ نب مصاع نع رمعم انث قازرلا دبع انث
 تنئج : تلقف : لاق ؟ كب ءاج ام : لاقف يدارملا لاسع نب ناوفص تيتأ : لاق

 :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس ينإف : لاق «ملعلا بلطأ

 .« عنصي امب اضر اهتحنجأ ةكئالملا تعضو الإ ملعلا بلط يف هتيب نم جرخي جراح _ م

 . ثيدحلا ركذو

 ةنماك ةيريخ ىرق نع ةرابع ةكئالملا نأ يف ةفسالفلا عبت نيملسملا نم نيلوذخلا ضعب )١(
 مهعأب نيلئاقلا نأ تملع « ةنسلاو باتكلا يف مبتافص ىلإ ترظن اذإ تنأو « سفنلا يف

 هيلع هللا لص هللا لوسر ةنس يفو « هللا باتك يف نودحلم سفنلا يف ةنماك ةيريخ ىرق
 . ملسو هلآ ىلعو

۳۹۱ 



 مصاع نع - ةملس نبا : ينعي - دامح انث سنوي انث : ( ۲۲۰ ص ) لاقو

 نإ ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ لاسع نب ناوفص نع رز نع

 . « بلط امب اضر ملعلا بلاطل اهبتحنجأ عضتل ةكئالملا

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۲٣۰ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر تعم“ :لاق ةمامأ وبأ ينثدح بلاغ وبأ ينثدح نيسح ينثدح ديز انث

 موي دجاسملا باوبأ ىلع ةكئالملا دعقت 9 : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 .6« فحصلا تعفر مامإلا جرخ اذإ ىتح «ثلاثلاو يناثلاو لوألا نوبتكيف :ةعمجلا

 نيسحو « بابحلا نيا : وه ديز دمحأ مامإلا خيشو « نسح ثيدح اذه

 . . دقاو نبا : وه

 1١٠١(: ص 4 ج ) هللا همحر ياسنلا مامإلا لاق

 انثدح : لاق يزقنعلا دمحم نب ورمع انثدح : لاق مهاربإ نب قاحسإ انربخأ

 ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر نع رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع سيردإ نبا
 هدهشو « ءامسلا باويأ هل تحفو « شرعلا هل كرحت يذلا اذه » : لاق ملسو هلآ

 . ٠ هنع جرف مث ةمض مض دقل « ةكئالملا نم افلأ نوعبس

 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 : ( ٦۷٥۰ ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

 بويأ يلأ نع تباث نع - ةملس نبا : ينعي - دامح انثدح نافع انثدح

 نأ ول : فون لاقف « اعمتجا - صاعلا نبا : ينعي - ورمع نب هللا دبعو افون نأ

 ةفكلا يف هللا الإ هلإ ال تعضوو « نازيملا ةفك يف عضو اهيف امو ضرألاو تاومسلا

 ديدح نم اقبط نك نبيف امو ضرألاو تاومسلا نأ ولو «نهب تحجرل ؛ىرخألا
 . لجو زع هللا ىلإ يهتنت ىتح نيتقرخل ؛ هللا الإ هلإ ال : لجر لاقف

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انيلص : ورمع نب هللا دبع لاقف
 ؛ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص ءاجف ؛عجر نم عجرو «بقع نم بقعف «برغملا
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 دق مكبر اذه « نيملسملا رشعم اورشبأ » : لاقف هيتبكر نع هبايث رسحي داك دقو

 ةضيرف اوضق يدابع ءالؤه : لوفي « ةكئالملا هب. يهابي ءامسلا باوبأ نم اياب حتف

 . ٩ ىرخأ نورظتني مهو

 : ( 30/85 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 بويا يلا نع ينانبلا تباث نع ةملس نب دامح انثدح ىسوم نب نسح انثدح

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو يلاكبلا فون نع يدزألا
 . نقلا هزفح دقو «هيتبكر نع هبوث رسحي داك ناو :دازو .هلثم ملسو هلآ ىلعو

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 : ( 90 صا ١ + ) هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 حييل نع سيق نب دوسألا نع نايفس نع عيكو انث دمحم نب يلع انثدح

 اذإ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك : لاق هللا دبع نب رباج نع يزنعلا

 . ةكئالملل هرهظ اوكرتو همامأ هباحصأ ىشم ؛ ىشم

 « سيق نب دوسألا اإ هنع ىور ام يزنعلا حيبنو . حيحص ثيدح اذه

 . نيعم نبا هقتو دق نكلو

 : ( ۱١١ ص 4 ج ) هللا همحر يتاسنلا مامإلا لاق
 انثدح : لاق عيمج نب ديلولا نع ىيحي انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 هللا ىلص قودصملا قداصلا نإ : لاق رذ يأ نع ديسأ نب ةفيذح نع ليفطلا وبأ

 نيبكار جوف ؛ جاوفأ ةثالث نورشحي سانلا نأ » : ينثدح ملسو هلا ىلعو هيلع

 جوفو « رانلا مهرشحتو مههوجو ىلع ةكئالملا مهحست جوفو « نيساك نيمعاط

 نوكتل لجرلا نإ "”ىتح ىقبي الف « رهظلا ىلع ةفآلا هللا يقلي نوعسيو نوشمي
 . ؛ ايلع ردقي ال بتقلا تاذب ابيطعي ةقيدحلا هل

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 )١( هلوق نم : ٠ ضايع نع يبطرقلا هلاق اك ايندلا يف اذه « هرخآ ىلإ « لجرلا نإ ىتح .
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 : (ه8 ص 5 + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 انثدح - يوللا : ينعي - نيزرب نب ناسغ انثدح دحاولا دبع انثدح
 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ ادغ : لاق كلام نب سنأ نع ينانبلا تباث
 «؟ كاذ امو ٠ :لاقف «ةبعكلا برو انكله هللا لوسر اي :اولاقف موي تاذ ملسو هلا
 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ نودهشت متسلأ » : لاق , قافنلا قافنلا : اولاق
 «« قافتلا كاذ سيل » : لاق « ىلب : اولاق « ؟ هلوسرو هدبع ادمحم نأو « هل
 : لاق « ةبعكلا برو انكله « هللا لوسر اي : اولاقف « ةيناثلا اوداع مث : لاق
 هللا اإ هلإ ال نأ تودهشت متسلأ ٠ : لاق « قافنلا قافنلا : اولاق « ؟ كاذ امو
 : لاق « « قافنلا كاذ سيل » : لاق « ىلب : اولاق « ؟ هلوسرو هدبع ادمحم نأو
 « ؟ كاذ امو 9 : لاق « ةبعكلا برو انكله هللا لوسر اي : اولاقف ةثلاثلا اوداع مث
 هدبع ادمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ نودهشت متسلأ » : لاق « قافنلا : اولاق
 كدنع انك اذإ انإ : اولاق « ؛ قافنلا كاذ سيل » : لاق « ىب : اولاق ٠ ؟ هلوسرو
 مكنأ ول ٠ :.لاق « انولعأو ايندلا انته كدنع نم انجرح اذإو « لاح ىلع انك
 ةكئالملا مكتحفاصل هيلع نونوكت يذلا لاحلا ىلع نونوكت يدنع نم متجرخ اذإ
 . ©« ةنيدملا قرطب

 . ثايغ نيا وه دحاولا ديعو . نسح ثيدح اذه

 : ( ۲۸١ ص ۷ ج) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 انربخأ ورمع نب دمحم نع ناميلس نب ةدبع انربخأ بيوك وبأ انثدح

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةربره ينأ نع ةملس وبأ
 تددعأ ام ىلإو اهيلإ رظنا :لاقف ءةنجلا ىلإ ليربج لسرأ رانثاو ةنجلا هللا قلخ امل ٠
 عجرف : لاق « اهيف اهلهأل هللا دعأ ام ىلإو اهيلإ رظنف اهءاجف : لاق « ابيف اهلحأل
 < هراكللب تقحف اهب رمأف ء اهلخد الإ دحأ اهب عمسي ال كتزعوف : لاق هيلإ
 اذإف اهملإ عجرف : لاق اهيف اهلهأل تددعأ ام ىلإو اهملإ رظناف اهيلإ عجرا : لاقف
 .دحأ اهلخدي الأ تفخ دقل كتزعوف : لاقف هيلإ عجرف ,هراكملاب تْفح دق يه
 اهضعب بكري يه اذإف ءابيف اهلهأل تددعأ ام ىلإو اهيلإ رظناف راثلا ىلإ بهذا :لاق
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 .فحف اهب رمأف « اهلخديف دحأ اهب عمسي ال كتزعو : لاقف هيلإ مجرف ؛اضعب

 رجني الأ ترشخ دقل كترعو :لاقف اهيلإ عجرف ءابملإ عجرا :لاقف «تارهشلاب

 . 1 اهلخد الإ دحأ اهنم

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ( ۱۹۸ ص 6١ج ) دهحأو .( ۷١ ص ۱۳ ج ) دواد وبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ورمع نب دمحم انث رشب نب دمحم انثدح :لاقف

 : (۸۳۷۹ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ركذ مث ةريره يأ نع ةملس وبأ انث ورمع نب دمحم انث رشب نب دمحم انث

 هللا قلخ امل ١ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاقو ثيداحأ

 ءاجف « ابيف اهلهأل تددعأ ام ىلإو الإ رظنا : لاق ليربج لسرأ « رانلاو ةنجلا

 اهب عمسي ال كتزعو : لاق هيلإ عجرف « اهيف اهلهأل هللا دعأ ام ىلإو اهلإ رظنف

 ىلإو املإ رظناف اهيلإ عجرا : لاق « هراكملاب تبجحف اهب رمأف « اهلخد الإ دحأ
 عجرف « هراكملاب تبجح دق يه اذإف اهيلإ عجرف : لاق « اهيف اهلهأل تددعأ ام

 رظناف رانلا ىلإ بهذا : لاق  دحأ اهلخدي الأ تيشخ دق كتزعو : لاق « هيلإ

 : لاق عجرف ءاضعب اهضعب بكري يه اذإف « ايف اهلهأل تددعأ ام ىلإو اهيلإ
 « تاوهشلاب تفحف اهب رمأف « اهلخديف دحأ اهب عمسي الأ تيشخ دقل كتزعو

 . « اهلخد الإ دحأ اهنم رجني الأ تيشخ دقل كتزعو : لاقف

 . نسح ثيدح اذه

 ٠ نب دامح انثدح نسح انثدح- : ( 58 ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 . هب ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع ةملس

 :( 75 ص ۱۳ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 نامهط نب مهاربإ ينثدح يأ انربخأ هللا دبع نب صقح نب .دمحأ انثدح

 هللا لوسر نع هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دمحم نع ةبقع نب ىسوم نع



 هللا ةكئالم نم كلم نع ثدحأ نأ يل نذأ » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع: هللا ىلص
 .« ماع ةئامعبس ةريسم هقتاع ىلإ هنذأ ةمحش نيب ام نأ ؛ شرعلا ةلمح نم ىلاعت

 . يراخبلا طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 . ( ۷۲ ص ) 'هتخيشم يف نامهط نب مهاربإ هجرخأو
 . هلل دمحلاو « ةحصلا ىلإ ثيدحلا ىقتراف

 :( 485 ص ١١ + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق
 ةيواعم نع ليئارسإ انثدح روصنم نب قاحسإ انثدح دقانلا ورمع انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يلأ نع يربقملا ديعس نع قاحسإ نبا
 «ةعباسلا ضرألا هالجر تقرم دق كلم نع ثدحأ نأ يل نذأ » :ملسو هلآ ىلعو

 . « نوكت نيأو تنك نيأ كناحبس : لوقي وهو « هيبكنم ىلع شرعلاو
 . حيحص ثيدح اذه

 | : (۲۹۷ ص 4 ج ) هللا هر احلا لاقو
 أبنأ ىسوم نب هللا ديبع انث نارهم نب دمحأ انث رافصلا هللا دبع وبأ انربخأ

 ةريره يأ نع يربقملا ديعس يأ نب ديعس نع قاحسإ نب ةيواعم نع ليئارسإ
 يل نذأ هللا نإ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر

 :لوقي وهو «شرعلا تحت ةينثم هقنعو «ضرألا يف هالجر كيد نع ثدحأ نأ
 ١. ابذاك يب فلح نم كلذ ملعي ام : هيلع دريف :لاق ءانير مظعأ ام «كناحبس

 1 . هاجرخي ملو « دانسإلا حيحص ثيدح اذه

 ءدحاو هجرخم دحاو ثيدح وهف « هلبق يذلاو اذه نيب ضراعت الو

 . ملعأ هللاو كيد ةروص ىلع كلملا نأ رهاظلاو

 : ( ه59 ص مل ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 شمعألا نع يأ انربحأ يفوكلا يشرقلا دمحم نب طابسأ نب ديبع انثدح

 هلوق يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يلأ نع حلاص يأ نع
 لبللا ةكئالم هدهشت » « ادوهشم ناك رجفلا نآرق نإ رجفلا نآرقو ل : ىلاعت

"55 



 « راها ةكئالمو

 حلاص يأ نع شمعألا نع رهسم نب يلع هاورو . حيحص نسح ثيدح اذه
 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ديعس يبأو ةريره يأ نع

 .هوحت ركذف «شمعألا نع رهسم نب يلع انربخأ رجح نب يلع كلذب انثدح
 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : ( م0 ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق
 جاجحلا يأ دهاجم نع سنوي انثدح : الاق رمع نب ليعامسإو نطق وبأ انثدح

 هللا نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ نع

 « اربغ اثعش يدابع ىلإ اورظنا : لوقي تافرع لعأب ةكئالملا يهاب لجو زع
 . نسح ثيدح اذه

 : ۷١۸۹( ر هللا هحر دحأ مامإلا لاق
 نع ةدانق نع - ديعس نبا : ينعي - ىلا انثدح مساقلا نب رهزأ انثدح

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع اباب نب هللا دبع
 «ةفرع لهأب ةفرع ةيشع هتكئالم يهابي لجو رع هللا نإ » :لوقي ناك ملسو هلآ

 « اربغ اثعش ينوتأ يدابع ىلإ اورظنا : لوقيف
 . نسح ثيدح اذه

 :( ٤۳ ص هاج ر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةبقع يثدح يرصعلا ناميلس ابأ تعمس : لاق ديز نب ديعس انث نافع انث

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةركب ابأ تعمس : لاق نابهص نبا
 شارفلا عداقت طارصلا ةبنج مهب ع داقتف ؛ةمايقلا موي طارصلا ىلع سانلا لمحي »
 ةكئالملل نذوب مث :لاق ءءاشي نم هتمحرب ىلاعتو كرابت هللا يجنيف :لاق «رانلا يف
 نوعفشيو « نوجرخيو نوعفشيو « نوجرخيو نوعفشيف اوعفشي نأ ءادهشلاو نييبنلاو

 مهضعب تام اذإ موقلا عداقتو « ضعب قوف مهضعب ايف مهطتست : يأ : ةياهنلا ىف (1)
 , عئملاو فككلا : عدقلا لصأو « ضعب رثإ
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 يف ناك نم نوجرخيو نوعفشيو » : اضيأ لاقف < ةرم نافع دازو « « نوجرخيو

 . ٠ ناميإ نم ةرذ نزي ام هبلق

 انث نابأ نب دمحم انث - دمحأ نب هللا دبع : وه - نمحرلا دبع وبأ لاق

 . هلثم ديز نب ديعس

 5 . نسح ثيدح اذه

 :( 475 ص ۱۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ديز نع دعس نب ماشه ينربخأ بهو نبا انربخأ اص نب دمحأ انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق باطخلا نب رمع نأ هيبأ نع ملسأ نبا

 ؟ ةنجلا نم هسفنو اتجرخأ يذلا مدا انرأ « بر اي : لاق ىسوم نإ ٠ :ملسو هلآ

 يذلا تنأ : لاق . معن : مدا هل لاقف ؟ مدآ انوبأ تنأ : لاقف . مدا هللا هارأق

 ؟ كل اودجسف ةكئالملا رمأو « اهلك ءامسألا كملعو ء هحور نم كيف هللا خفن

 :مدا هل لاق ؟ ةنجلا نم كسفنو انتجرخأ نأ ىلع كلمح امف :لاق معن :لاقف

 هللا كملك يذلا ليئارسإ ينب يبن تنأ : لاق « ىسوم انأ : لاق ؟ تنأ نمو

 : لاق « معن : لاق ؟ هقلخ نم الوسر هنیبو كنيب لعجي مل باجح ءارو نم

 ميفق : لاق « معن : لاق ؟ قلخأ نأ لبق هللا باتك يف ناك كلذ نأ تدجو امفأ

 هللا ىلص هللا لوسر لاق . ٤ لبق ءاضقلا هيف ىلاعت هللا نم قبس ءيش يف يضولت

 .« مالسلا امهيلع ىموم ٌمدآ جحف :ىبسوم ٌمدآ جحف و :كلذ دتع ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 5١18 ص ٠١ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 ةنيفس نع ناهمج نب ديعس نع دامح انربخأ : لاق ليعامسإ نب ىموم انثدح

 :ةمطاف تلاقف ءاماعط هل عنصف بلاط يأ نب ب يلع فاضأ الجر نأ نمحرلا دبع يأ

 « ءاجف « هوعدف ؛ انعم لكأف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر انوعد ول

 . عجرف تيبلا ةيحان يف هب برض دق مارقلا ىأرف بابلا يتداضع ىلع هدي عضوف

 . هللا لوسر اي : تلقف هتعبتف ءهعجر ام رظنا هقحلا : يلعل ةمطاف تلاقف



 . « اقوزم اتيب لدي نأ يبنل وأ يل سيل هنإ ١ : لاقف ؟ كدر ام

 . نسح ثيدح اذه

 1١١١8(. ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا
 : ( ۲۱۳ ص ۸ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاقو
 ديعس نع ةداتق نع ماشه نع عيكو انثدح : لاق ةيريوج نب دوعسم انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا توعدف اماعط تعنص لاق يلع نع بيسملا نبا

 لخدت ال ةكئالملا نإ » : لاقف جرخف ريواصت هيف ارتس ىأرف لخدف ءاجف « ملسو

 . ( ريواصت هيف اتيب

 دقو ؛ ةيريوج نب دوعسم الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 هعبات دقو « بيذبتلا بيذبت يف اک هب سأب ال : مساق نب ةملسمو يئاسنلا لاق

 1١١١4(« ص ؟ + ) هجام نبا دنع ينادمهلا ءالعلا نب دمحم بيرك وبأ

 . هب عيكو نع هنايوري امهالك ( 747 ص ١ + ) ىلعي ينأ»

 : ( 9١8 ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق
 نب ورمع نب دمحم انث ضايع نب سنأ انث يصمحلا ىفصملا نب دمحم انئدح

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع ةمقلع
 . « لوألا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . نسح ثيدح اذه

 ۰ : ( 48 ص ۳ + ) هللا همحر ياسنلا مامإلا لاق
 نع ذاعم نب داعم انثدح : لاق قارولا مكحلا ديع نب باهولا دبع انربخأ

 قازرلا دبعو عيكو انثدح : لاق ناليغ نب دومحم انربخأو ( ح ) ديعس نب نايفس

 هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نع ناذاز نع بئاسلا نب هللا دبع نع نايفس نع

 نم ينوغليي « ضرألا يف نيحايس ةكئالم هلل نإ ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 . « مالسلا يتمأ

 . ملسم طرش ىلع ء حيحص ثيدح اذه
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 : ( 3599 ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 سابع نبا نأ رامع يها نب رامع نع ةملس نب دامح انثدح نسح انثدح

 لجر هدنعو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع يها عم تنك : لاق
 « ينب يأ : يلأ يل لاقف هدنع نم انجرخف « يها نع ضرعملاك ناكف « هيجاني

 هیجانی لجر هدنع ناك هنإ تبأ اي :تلقف ؟ ينع ضرعملك كمع نبا ىلإ رت ملأ
 للا لوسر اي :يبأ لاقف ؛ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ انعجرف :لاق

 كدنع ناك لهف «كيجاني لجر كدنع ناك هنأ ينربخأف اذكو اذك هللا دبعل تلق
 ؟ ۾ هللا دبع اي هتيأر لهو 9 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟دحأ
 . « كنع ينلغش يذلا وهو ء ليربج كاذ نإف و : لاق « معن : تلق : لاق

 .بيشألا ىموم نبا :وه نسحو «حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 : الاق ينعملا نافعو لماك وبأ انثدح : ( ۲۸٤۸ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 . هب دام انثدح

 . هب ةملس ني دامح انثدح دلاخ نب ةبده انثدح : لاقو

 :( 784 ص ٠١ + ) هللا هر يذمرتلا مامالا لاق

 فسوي نب دمحم انريخأ :الاق روصنم نب قاحسإو نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح

 :لاق ةفيذح نع شيبح نب رز نع رمع نب لاهنملا نع بيبح نب ةرسيبم نع ليئارسإ نع
 : تلقف - ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلاب : ينعت -؟ كدهع ىتم : يمأ ينتلأس

 هيلع هللا ىلص يبنلا ين ينيعد : اه تلقف ؛ ينم تلانف . اذكو اذك ذنم دهع هب يل ام

 هللا ىلص يبنلا تيتأف « كلو يل رفغتسي نأ هلأسأو برغملا هعم ىلصأف ملسو هلا ىلعو

 هتعبتف « لتفنا مث ءاشعلا لص ىتح ىلصف برغملا هعم تيلصف ؛ ملسو هلا ىلعو هيلع
 هللا رفغ كتجاح ام :٠ لاق « معن :تلق (؟ ةفيذح ؟ اذه نم ١ :لاقف ينوص عمسف

 نأ هبر نذأتسا ةليللا هذه لبق طق ضرألا لزني مل كلءاذه نإ ٠ : لاق « كمألو كل
 . ٠ ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف نأب يفرشبيو يلع ملسي

 . ليئارسإ ثيدح نم الإ هفرعن ال هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه



 .هب ليثارسإ انث دمحم نب نيسح انث :لاقف (۳۹۱ ص هجر دمحأ هج رخأ ثيدحلا

 : ( 54 ص ه جر دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع لاق

 ناك : لاق ةرمس نب رباج نع كام نع صوحأألا وبأ انث مهاربإ نب دمحأ انث

 ثعب مث « باصأ ماعط هل يدهأ اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 بويأ يأ ىلإ هب ثعبف موث هيف ماعط هل يدهأف «هنع هللا يضر بوي يأ لإ هلضفب

 يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبا رثأ بويأ ربأ ري ملف « انيش هنم لدي لو

 : لاقف كلذ نع هلأسف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب اف « ماعطلا

 . هركت ام هركأ انأو : بويأ وبأ لاقف : لاق . « هحير لجأ نم هتكرت امنإ ينإ و

 دمحأ : وه دمحأ نب هللا دبع خيش « مهاربإ نب دمحأو « نسح ثيدح اذه

 ةقث هنع ةياور ينو . هب سأب ال : نيعم نيا لاق . يلصوملا يلع وبأ ميهاربإ نبا

 . بيذهتلا بيذهت يف اك . قودص

 : ( ٠١ صر هللا همحر دمحأ نب هللا دبع مامالا لاقو

 . هب « برح نب كام“ نع ةملس نب دامح انث يجانلا جاجحلا نب مهاريإ انث

 ام يلإ ثعبت مل : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلل لاق بريأ ابأ نأ هرخآ ينو

 . © كلملا ينيتاي هنإ ١ : لاقف ؟ لكات ال

 . بيذبتلا بيذهت يف اك « ينطقرادلا هقثو يجانلا جاجحلا نب مهاربإو

 .هب ءدام انث لماك وبآ انث :( ۱۰۳ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب ٠ ةملس نب دام انث زه اش : ( ٠١5 ص ه + ) لاقو

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 7١4 ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 صوحألا ينأ نع يفنحلا ساوج نب “"مصاع وبأو يرسلا نب دانه انثدح

 بزاع نب ءاربلا نع ةجسوع نب نمحرلا دبع نع يمايلا ةحلط نع روصنم نع

 . بيذهتلا بيذبت يف ا + نيطم هقثو « ساوج نب دمحأ وه : ساوج نب مصاع وبأ (۱)
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 ىلإ ةيحان نم فصلا للختي ملسو هلا عو هيلع هللا للص هللا لوسر ناك :لاق

 . « مكبولق فلتختف ارفلتخت الو : لوقيو « انبكانمو انرودص حسمي « ةيحان

 . « لوألا فوفصلا ىلع نولصي هنكئالمو لجو زع هللا نإ » : لوقي ناكو

 ؛ةجسوع نب نمحرلا دبع الإ «حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 . يلاسنلا هقثو دقو

 . ( ٩۰ ص ۲ ج ) ُناستلا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۱۳ ص ۲ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 نع يأ ينثدح : لاق ماشه نب ذاعم انثدح : لاق ىنثملا نب دمحم انربخأ

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا يبن نأ بزاع نب ءاربلا نع قاحسإ يبأ نع ةداتق

 « هتوص دمب هل رفغي نذؤملاو , مدقملا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ و : لاق

 . ؛ هعم ىلص نم رجأ لثم هلو « سبايو بطر نم هعمس نم هقدصيو

 . نيخيشلا طرش ىلع ثيدح اذه

 . ( ۲۸٤ ص ٤ + ) دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 :( ۳۰۰ ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ةجسوع نب نمحرلا دبع نع فرصم نب ةحلط نع شمعألا انث عيكو انث

 نم ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق بزاع نب ءاربلا نع
 . « ةبقر لدعك هل ناك « "فار ىده وأ « نبل ةحينم وأ « قرو ةحينم حنم

 . ٠ ةبقر قتعك ١ : ةرم لاقو

 .هب ؛عيكو انثدح :هللا همحر لاقف ( 7١ ص ۷ + ) ةبيش ينأ نبا هجرخأو

 :( 304 ص 4 ج ) هللا همحر مامالا لاقو

 نع فرصم نب ةحلط انث : لاق ةبعش انث : الاق رفعج نب دمحمو ىبحي انث

 لاضلا لد نم ديري « قيرطلا : مضلاب قاقزلا ؛ ثيدحلا اذه ىلع مالكلا يف : ةباهنلا يف )١(

 ء اهبنم ةكسلا يهو لخنلا نم قاقزب قدصت نم دارأ : ليقو . هقيرط ىلع ىمعألا وأ
 . ها . ةيادغا نم ىده نأل ؛ هبشأ لوألاو

 نيو



 هللا ىلص يبنلا نع ثدحي بزاع نب ءاربلا تعمس : لاق ةجسوع نب نمحرلا دبع

 ىقس وأ ءاقاقز ىده وأ « قرو ةحينم حنم نم ١ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع
 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لاق نمو « ةمسن وأ ةبقر لدع هل ناك « انبل

 لدع هل ناك « رارم رشع . ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل « هل

 « لوألا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ » : لوقي ناكو . « ةمسن وأ ةبقر
 . ثيدحلا ركذو . « لوألا فوفصلا » وأ

 . حيحص ثيدح اذه

 :( ۴٣۰ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب ىيحي نع ةداتق نع ىي نب مامه انربخأ يسلايطلا ديلولا وبأ انثدح

 هللا ىلص يبنلا لاق : لاق بعك نب يلأ نع يعازخلا درص نب ناميلس نع رمعي

 دحاو فرح ىلع : يل ليقف ء نآرقلا تئرقأ ينإ « يبأ اي ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 .ةثالث ىلع : تلق . ةثالث ىلع لق :يعم يذلا كلملا لاقف ؟ ةثالث وأ نيفرح وأ

 اعيمس : تلق نإ ؛ فاك فاش الإ اهنم سيل ١ :لاق مث .؛ فرحأ ةعبس غلب ىتح

 .« باذعب ةمحر ةيآ وأ « ةمحرب باذع ةيآ متت مل ام . اميكح ازيزع « اميلع

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 :( ۳٤۲۸ ص ٠١ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 سنأ نع ةداتق نع رمعم انريخأ قاّررلا دبع انريخأ ديمح نب دبع انثدح

 كلذو . هتزانج فخأ ام : نوقفانملا لاق ذاعم نب دعس ةزانج تلمح امل : لاق

 : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا كلذ غلبف « ةظيرق ينب يف همكحل

 . « هلمحت تناك ةكئالملا نإ و

 . بيرغ حيحص ثيدح اذه

 . ملسم طرش ىلع وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : ( 407 ص ۸ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نب ديز نع دعس نب ماشه انربخأ معن وب انربخأ ديمح نب دبع انثدح

r.۲ 



 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يلأ نع حلاص يبأ نع ملسأ
 اهقلاخ وه ةمسن لك هرهظ نم طقسف هرهظ حسم مدا هللا قلخ امل ١ :ملسو

 « رون نم اصيبو مهنم ناسنإ لك ينيع نيب لعجو « ةمايقلا موي ىلإ هتيرذ نم

 ىأرف . كتيرذ ءالؤه : لاق ؟ ءالؤه نم ‹ بر يأ :لاقف «مدآ ىلع مهضرع مث
 : لاق ؟ اذه نم ءبر يأ : لاقف « هينيع نيب ام صيبو هبجعأف مهنم الجر
 تلعج مو « بر : لاق . دواد : هل لاقي « كتيرذ نم مألا رخآ نم لجر اذه
 املف . ةنس نيعبرأ يرمع نم هدز « بر يأ : لاق . ةنس نيتس : لاق ؟ هرمع
 ؟ ةنس نوعبرأ يرمع نم قبي ملوأإ:لاقف «توملا كلم هءاج مدا رمع ىضقنا

 يصر كارل لاق ۾ ؟ دواد كنبال اهطعت ملوأ : لاق

 هتيرذ تلطخف مدآ ءىطخو « هتيرذ تيسنف مدآ

le tT 
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا .

 . نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 :(54 ص ١ ج) هللا همحر مكاجلا لاقو

 اث رصمب يضاقلا ةبينق نب راكب انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح
 ديعس نع بايذ يأ نب نمحرلا دبع نب ثراحلا انث يضاقلا ىسيع نب ناوفص

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ نع يربقملا ديعس يأ نبا
 هلل دمحلا : لاقف سطع حورلا هيف خفنو مدآ هللا قلخ املا : : ملسو هلآ

 مدا اي ) :هل لاقو ېدآ اي كبر هللا كمر : هبر هل لاقف « هللا نذإب هللا دمحف
 ؛بهذف ءمكيلع مالسلا :لقف سولج مهنم ألم ىلإ ؛ةكئالملا كعلوأ ىلإ بهذا

 كتيحت هذه : لاقف هبر ىلإ عجر مث « هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : اولاقف
 : لاقف « تعش امهيأ رتخا : ناتضوبقم هاديو هل هللا لاقف «مہتبو "| ( كينب ةيحتو
 هتيرذو مدا اهيف اذإف اهطسب مث « ةكرابم نيمي يبر يدي اتلكو ؛ ير نوي ترتخا
 نيب هرمع بوتكم ناسنإ لك اذإف « كتيرذ : لاق ؟ ءالؤه ام « بر يأ : لاقف

 . نيحيحصلا يف نيسوقلا نيب ام )١(



 نيعبرأ الإ هل بتكي مل مهئوضأ نم » :لاق وأ « مهؤوضأ لجر ميبق اذإو ؛هينيع
 دق ينإف : لاق « هل بتك يذلا كاذ : لاق هرمع يف دز « بر اي : لاق « ةنس

 ةنجلا نكسأ مث : لاق ء كاذو تنأ : لاق « ةنس نيتس يرمع نم هل تلعج

 دق : مدآ هل لاقف توملا كلم هاتأف « هسفنل دعي مدا اهنم طبهأ مث « هللا ءاش ام
 اهنم دواد كنبال تلعج كنكلو ىلب : لاق « ةنس فلأ يل بتك دق « تلجع
 . دوهشلاو باتكلاب انرمأ ذئمويف «هتيرذ تيسنف يسنو «هتيرذ تدحجف دحجبف «ةنس نيتس

 نمحرلا دبع نب ثراحلاب جتحا دقف ؛ملسم طرش ىلع «حيحص ثيدح اذه

 ينأل ناوفص ثيدح نم هتجرخ امنإو «ناوفص ريغ هنع هاور دقو «بابذ يلأ نبا
 . هيف تولع

 : ( ۳٥۳ ص ۲ + ) هللا ههر دواد وبأ لاق

 نع يدعسلا ةماعن يأ نع ديز نب “دام انثدح ليعامسإ نب ىسوم اتثدح
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر اهيب : لاق يردخلا ديعس يأ نع ةرضن يأ

 موقلا كلذ ىأر املف ؛ هراسي نع امهعضوف هيلعن علح ذإ هباحصأب يلصي ملسو
 : لاق هتالص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق املف « محلاعن اوقلأ
 لاقف « انلاعن انيقلأف كيلعن تيقلأ كانيأر : اولاق ؟ ٠ مكلاعن ءاقلإ ىلع مكلمح امو
 امهيف نأ ينربخأف يناتأ ليربج نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 نإف « رظنيلف دجسملا ىلإ كدحأ ءاج اذإ » : لاقو . « ىذأ ٠ : لاق وأ « ارذق

 . ٠ امف لصيلو هحسميلف ىذأ وأ ارذق هيلعن يف ىأر
 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 جاجح انثدح : هللا همحر لاقف ( ۷۰ ص ١ + ) يمرادلا هجرخأ دقو

 . هب ء ةملس نب دامح انثدح : الاق نامعنلا وبأو لاهتم نبا

 هوور يقيببلاو ملاحلاو يسلايطلا نإ : ىلحا ىلع هقيلعت يف ركاش دمحأ لضاقلا لوقي (1)
 يآ ننس يف ام نأ حجري مث ۽ ديز نب دامح نع دواد وبأ هاورو ۽ ةملس نب دامح نع

 , لحنا لع هقيلعت عجا. . لاق (ک وهو ؛ مهو دواد

To 



 :( 7٠١ ص ۳ + ) هللا هحر دمحأ مامالا لاقو

 ديعس يلأ نع ةرضن يأ نع ةماعن يبأ نع ةملس نب دامح انأ ديزي انث

 سانلا علخف هيلعن علخف ىلص ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ يردخلا

 كانيأر « هللا لوسر اي : اولاقف ؟ « مكلاعن متعلخ مل ٠ : لاق فرصنا املف «مهاعن

 مكدحأ ءاج اذإف « اًئبخ امهب نأ يلربخأف يناتأ ليربج نإ » :لاق ءانعلخف تعلخ

 « ضرألاب هسميلف اثبخ اهب ىأر ناف « امبيف رظنيلف « هيلعن بلقيلف دجسملا ىلإ

 :لاق دامح انث لماك وبأ انث :( 57 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 . هب يدعسلا ةماعن وبأ انث

 .لعنلا يف ناك ام نايب ثيدحلا اذه يف ءىبي مل :يبأ لاق :هللا دبع لاق هرخا ينو

 : ( ٤۳۳ ص هاج ) هللا هحر دمحأ مامالا لاق

 نع ةعيبر نب رماع نب هللا دبع ينربخأ يرهزلا نع رمعم انأ قازرلا دبع انث
 هعمو ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تررم : لاق نامعنلا نب ةثراح

 تعجر املف « تزجأ مث « هيلع تملسف ؛ دعاقملا يف سلاج مالسلا هيلع ليربج
 ؟؛ يعم ناك يذلا تيأر له » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا فرصناو

 . « مالسلا كيلع در دقو « ليربج هنإف » : لاق « معن : تلق

 . حيحص ثيدح اذه

 .( 408 ص ١ + ) ديمح نب دبع هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۲۲۳ ص ۱۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 : لاق ناوفص انثدح : الاف ةريغملا وبأو « ةيقب انربخأ ىفصملا نبأ انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع ريبج نب نمحرلا دبعو دعس نب دشار ينثدح

 ساحن نم رافظأ مه موقب تررم يب جرع امل و : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص
 نيذلا ءالؤه :لاق ؟ ليربج اي ءالؤه نم :تلقف .مهرودصو مههوجو نوشمخي



 . « مهضارعأ يف نوعقيو سانلا موحل نولكأي

 . سنأ هيف سيل ةيقب نع نافع نب ىيحي هانثدحو :دواد وبأ لاق

 .ىفصملا نبا لاق اک ةريغملا يبأ نع ينيحليسلا ىسيع يأ نب ىسيع انثدح

 ؛ ةيقب ىلع هلاسرإو هلصو يف فلتخا هنأ هرضي الو « حيحص ثيدح اذه

 . فالتخالا نم ةملاس جاجحلا نب سودقلا دبع : وهو ةريغملا يأ ةياورف

 : ( ۲۲۲ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نع ريبج نب نمحرلا دبعو دعس نب دشار ينثدح ناوفص انث ةريغملا وبأ انث

 جرع امل » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ

 :تلقف «مهرودصو مههوجو نوشمخي «ساحت نم رافظأ مهل موقب تررم ير يب

 .« مهضارعأ يف نوعقيو سانلا موح نولك أي نيذلا ءالؤه :لاق ؟ ليربج اي ءالؤه نم
 : وه ةريغملا ويأو « ورمع نبا : وه ناوقصو « حيحص ثيدح اذه

 . جاجحلا نب سودقلا دبع

 : ( ۲٤۹ ص ١ + ) هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق

 ورمع نب دمحم نع ىسوم نب لضفلا انأبنأ : لاق ثيرح نب نيسحلا انربخأ

 : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع ةملس ينأ نع
 رهظلا ىلصو ءرجفلا علط نيح حبصلا ىلصف «مكنيد مكملعي م ءاج ليربج اذه »
 نيح برغملا ىلص مث « هلثم لظلا ىأر نيح رصعلا ىلص مث « سمشلا تغاز نيح
 مث « ليللا قفش بهذ نيح ءاشعلا ىلص مث « ماصلا رطف لحو « سمشلا تبرغ
 لظلا ناك نيح رهظلا هب ىلص مث « اليلق رفسأ نيح « حبصلا هب ىلصف ؛ دغلا ءاج

 نيح دحاو تقوي برغملا ىلص مث « هيلثم لظلا ناك نيح رصعلا ىلص مث « هلثم
 « ليللا نم ةعاس بهذ نيح ءاشعلا ىلص مث « مئاصلا رطف لحو « سمشلا تبرغ
 . « مويلا كتالصو سمأ كتالص نيب ام ةالصلا : لاق مث

 . نسح ثيدح اذه.



 : ( 5898 ص ۱ ج ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق
 نع - باهش نبا : ينعي - ةمادق انثدح : لاق حضاو نب فسوي انربخأ

 هيلع هللا لص يبنلا تأ ليربج نأ هللا دبع نب رباج نع حابر ينأ نب ءاطع نع درب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ليربج مدقتف « ةالصلا تيقاوم هملعي ملسو هلآ ىلعو

 ء ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ سانلاو « هفلخ ملسو هلآ ىلعو

 ا عتصف هصخش لثم لظلا ناك نيح هاتأو « سمشلا تلاز نيح رهظلا لصف

 كاب اولا يلا ا ع ل

 تبجو نوح هانأ مث رصعلا لصف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ

 سانلاو « هفلخ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ليربج مدقتف « سمشلا
 باغ نيح هاتأ مث « برغملا لصف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ

 سانلاو « هفلح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو « ليربج مدقتف « قفشلا
 قشنا نيح هاتأ مث « ءاشعلا ىلصف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ

 سانلاو « هفلخ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو « ليربج مدقتف ا
 يناثلا مويلا هاتأ مث  ةادغلا ىلصف « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر فلخ

 E ل ا مل

 مث ء رصعلا لصف سمألاب عنص اك عنصف هيصخش لثم لجرلا لظ ناك نيح هات
 « انمق مث انمنف « برغملا ىلصف سمألاب عنص اك عنصف سمشلا تيجو نيح هات

SS 

 : لاق مث  ةادغلا ىلصف سمألاب عنص ا عنصف « ةكبتشم ةيداب موجنلاو « حبص

N 

 . نانس نبا : وه دربو . نسح ثيدح اذه

 ناسيك ني بهو ثيدح نم ( ٤1۸ ص ١ + ) يذمرتلا هاور ثيدحلا

 . بیرغ نسح ثيدح اذه : لاق مث هب رباج نع

 نع رباج ثيدح تيقاوملا يف ءيش حصأ : - يراخبلا :ينعي - دمحم لاقو

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا



 نب ورمعو حابر يبا نب ءاطع هاور دق تيقاوملا يف رباج ثيدحو : لاق

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع ريبزلا وبأو رانيد
 .ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رباج نع ناسيك نب بهو ثيدح وحن

 رباج نع ناسيك نب بهو ثيدح نم ( ۲٦۳ ص ١ + ) يئاسنلا هاورو

 : لاقف ( ۲۲۰ ص * + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هاوزو . حيحص هدنسو « هب

 ناسيك نب بهو ينثدح :لاق ىلع نب نيسح نع كرابملا نبا انث مدا نب ىيحي انث

 . هركذف رباج نع

 . نيخيشلا طرش ىلع دمحأ مامإلا دنسب وهو

 : ( 507 ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رحس :لاق مقرأ نب ديز نع نايح نب ديزي نع شمعألا انث ةيواعم وبأ انث

 « امايأ كلذل ىكتشاف : لاق « دولا نم جر ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص بنل

 كل دقع كرحسدوبيلا نم الجر نإ : لاقف مالسلا هيلع ليربج ءاجف : لاق

 هللا لوسر ثعبف « اهب ءيجي نم اهيلإ لسرأف ءاذكو اذك رعب يف ادقع ادقع

 ءاهللحف اهب ءاجف ءاهجرختساف هنع هللا يضر ايلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 امف ءلاقع نم طشن امتأك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف :لاق

 . تام ىتح طق ههجو يف هار الو يدوهبلا كلذل ركذ

 حيحصلا لاجر هلاجر ثيدح اذه

 هيف فلتخا دق هنأ كلذ ؛ةلع هلو .( 1١7 ص ۷ + ) يئاسنلا هجرخأو

 هب نايح نب ديزي نع شمعألا نع ةيواعم وبأ هاورف شمعألا ىلع

 ء(اص ۲ مسق ۲ دلج ) دعس نبا دنع اک يروثلا نايفس هاورو

 (٠ ۲۸۹ ص '؟ + ) خيراتلاو ةفرعملا يف يوسفلا بوقعي دنع نمحر لا دبع نب نابيشو

 ءالؤه لك « ( ٠١١ ص ه + ) ريبكلا يف يناربطلا دتع ديمحلا دبع نب ريرجو

 . هب مقرأ نب ديز نع ةمامث نع شمعألا نع هنووري ةثالثلا
 .هب ؛ديز نع ةمامث نع شمعألا نع هنأ حجارلا نأو هيف ذش ةيواعم ابأ نأ رهاظلاف



 .بيذبتلا بيذهم يف اک يئاسنلاو نيعم نبا هقثو ءيفوكلا يملحلا ةبقع نبا وه ةمامثو
 . هلل دمحلاو , حيحص ثيدحلاف

 : ( ۸٠٣۳٣ ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق
 - قاحسإ يأ نبا : ينعي - - هللا دبع نب ورمع نب سنوي انثدح نطق وبأ انثدح

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع دهاجم نع

 كيلع لخدأ نأ ينعنمي ملف ةليللا كتيتأ تنك ينإ :لاقف مالسلا هيلع ليربج يناتأ ٠
 رتس مارق تيبلا يف ناكو « لجر لاثمت تيبلا يف ناك هنأ الإ هيف تنأ يذلا تببلا

 لعجيف عطقي رتسلاب رمو «ةرجشلا ةئيهك ريصيف عطقي لاثملا سأرب رمف «ليئامت هيف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعفف « « جرخيف بلكلاب رمو « ناطوت ناتداسو هنم
 .امهل دضن تحت مالسلا امهملع نيسحلاو نسحلل ناك ورج بلكلا اذإو «ملسو هلآ ىلعو

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ل156 ر هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ةريره يأ نع دهاجم نع قاحسإ ينأ نع رمعم انربخأ قازرلا دبع انثدح
 فرعف ؛ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ملسف ءاج مالسلا هيلع ليربج نأ
 اوعطقاف « ليثامت هيف طئاحلا يف ارتس تيبلا يف نإ :لاقف «« لحدا ١ : لاقف هتوص
 .« ليثامت هيف اتيب لحخدن ال انإف  اهوبطوأف دئاسو وأ اطاسب اهولعجاف « اهسؤر

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 :( 40 ص ۸ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 انربخأ قاحسإ يأ نب سنوي انربخأ كرابملا نب هللا دبع انربخأ ديوس انثدح

 يناتأ » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره وبأ انربخأ دهاجي

 تيبلا كيلع تلخد نوكأ نأ ينعنمي ملف « ةحرابلا كتيتأ تنك ينإ : لاقف ليربج

 هيف رتس مارق تيبلا يف ناكو « لاجرلا لاثمت تيبلا يف ناك هنأ اإ هيف تنك يذلا

 ريصيف عطقيلف بايلاب يذلا لاثمتا سأرب رمف « بلك تيبلا يف ناكو « ليثات
 رمو « نآطوت نيتذبتنم نيتداسو هنم لعجيو عطقيلف رتسلاب رمو ؛ ةرجشلا ةئيهك
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 كلذ ناكو < ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لعفف « ۲ جرخيف بلكلاب
 . جرخأف هب رمأف هل دضن تحت نسحلل وأ نيسحلل اورج بلكلا

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 .( 5١7 ص ١١ + ) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۳۵۷ ص ۱۳ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 نع هيبأ نع دانزلا يلأ نبا انربخأ نيول يصيصملا ناميلس نب دمحم انثدح

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع ةورع نع ماشهو ةورع

 هللا ىلص هللا لوسر يف لاق نم وجب هيلع موقيف دجسملا يف اربتم ناسحل عضي ملسو

 حور نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع حفان ام ناسح عم سدقلا

 نبا لاق نكل ؛ هيف ملكتم دانزلا يلأ نب نمحرلا دبعو « نسح ثيدح اذه

 . ةورع نب ماشه يف سانلا تبثأ هنإ : نيعم

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ( ۱۳۷ ص مج ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۱۳۸ ص ٤ ج) هللا همحر ئاستلا مامإلا لاق

 : لاق زبب نع - يرصب يمرجلا ديزي وبأ : وه - ديزي نب ورمع انربخأ
 هيلع هللا لص يبنلا نع سابع نبا نع مكحلا يأ نع ةملس نع ةبعش انثدح
 .« اًموي نورشعو عست رهشلا :لاقف مالسلا هيلع ليربج يناتأ » :لاق ملسو هلآ ىلعو

 ةملس نع ةبعش انثدح :اهانعم ةملك ركذو دمحم نع راشب نب دمحم انربخأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع مككحلا ابأ تعمس : لاق

 . ؛ اًموي نورشعو عست رهشلا :  ملسو هلآ

 . يملسلا ثراحلا نب نارمع : وه مكحلا وبأو « نسح ثيدح اذه

 5١(: ص ١4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع دهاجم نع ليعامسإ يأ ريشب نع نايفس انثدح ىسيع نب دمحم انئدح
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 هللا لوسر تعم ينإف يدوبملا يراجل متيدهأ :لاقف ةاش حبذ هنأ ورمع نب هللا دبع

 تننظ ىتح راج لاب ينيصوي ليربج لازام :  لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص
 . ٩ هكرويس هنأ

 هقثو دقو ؛ دواد يبا خيش الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 لاجر نم وهو ء يذمرتلا دنع ىلعألا دبع نب دمحم هعبات دق هنأ ىلع « يلاسنلا

 . حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلاف « ملسم

 بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو (۷۲ ص ٦ ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 اضيأ ةريره يلأو ةشئاع نع دهاجم نع ثيدحلا اذه يور دقو « هجولا اذه نم

 . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع

 : ( ٠٣١۳ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نب هللا دبع ينثدح دقاو نب نيسح ينثدح - بابحلا نبا : وه - ديز انث

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالسلا هيلع ليربج سبتحا : لاق هيبأ نع ةديرب

 . بلك هيف اتيب لخدن ال انإ : لاق « ؟ كسبحأ ام ٠ : لاقف ملسو هلآ

 . نسح ثيدح اذه

 . انتمو ادنس ( ٤۸ ص ۸ + ) ةبيش يلأ نبا هجرحأو

 ناطيشلا دوجوب ناميإلا

 جاجح انثدح : ( ٠١١ ص ۳ + ) بختتملا يف هللا همحر ديمح دبع لاق
 انديس اي : لاق الجر نأ سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح انثدح : لاق لاهنم نبا

 مكنيوبتسي الو «مکلوقب مكيلع سانلا ایا » ؛لاقف ءانريخ نباو انريخ ايو ءانديس نباو

 . ٠ هللا دبع نب دمحم انأ “ناطيشلا

 يف ةنماك ةدسفم ةريرش ىوق نع ةرابع نيطايشلا نإ نولوقي ةفسالفلا نأ ىف ال )١(
 نيطايشلا تافص ىلإ ترظن اذإ تنأو « نيملسملا نم نيلونخلا ضعب مهعبتو « سفنلا

 . ناعتسملا هللاو ؛ مهغيزو مهبذك تملع مهتافرصتو
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 : (5١١؟ ص ) هللا همحر لاقو
 نأ سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح انثدح : لاق ىموم نب نسحلا انثدح

 انديس اي ءانريخ نباو انريخ اي :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق الجر
 « مكلوقب مكيلع » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف « انديس نباو
 بحأ ام هللاو « هلوسرو هللا دبع « هللا دبع نب دمحم انأ « ناطيشلا مكنيوبتسي الو

 . « هللا ينلزنأ يتلا يتلزنم قوف ينوعفرت نأ

 . حيحص ثيدح اذه

 يف يئاسنلاو . ( 744 ص) و ( ٠١١ ص ۳ + ) دمحأ هجرخأ ثيدحلا
 . ( ٠٠۰ و 515 ص ) ةليللاو مويلا

 : ( 7510 ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر يياسنلا مامإلا لاق
 نع ركب وبأ ينثدح لالب نب ناميلس نب بويأ انثدح رصن نب دمحم انربخأ

 وهو باطخملا نب رمع ةءارق عمسي ناك هنأ هيبأ نع كلام نب ليهس يأ نع ناميلس

 . مهج يأ راد نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر دجسم يف سانلا مْ
 ادمحم نأ ينثدح اييهص “نأل ىسومل رحبلا قلف يذلاو : رابحألا بعك لاقو

 :اهاري نيح لاق الإ اهوخد ديري ةيرق ري مل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 برو «نللقأ امو عبسلا نيضرألا برو «نللظأ امو عبسلا تاومسلا بر مهللا »

 ريخو ةيرقلا هذه ريخ كلأسن انإف «نيرذ امو حايرلا برو «نللضأ امو نيطايشلا

 قلف يذلاب بعك فلحو ؛ ميف ام رشو « اهلهأ رشو اهرش نم كب ذوعنو « اهلهأ
 . ودعلا ىري نيح دواد تاوعد تناك اهنأل ؛ ىمومل رحبلا

 ءارفلا رصن نب دمحم الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ةعامج هنع ىورو يلاسنلا هقثو دقو « يروباسينلا

 1١١5١(: ص ١١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 ديعس ةملس وبأ انربخأ - لضفملا نبا : ينعي - رشب انربخأ ددسم انثدح

 )١( برقألا وهو « اًيهص نأ : فارشألا ةفحت يلو ءاذك .
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 ىلإ رماع ينب دفو يف تقلطنا : يها لاق : لاق فرطم نع ةرضن ينأ نع ديزي نبا

 «« هللا ديسلا » :لاقف ؟ انديس تنأ :انلقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 مكلوق ضعب وأ مكلوقب اولوق » : لاقف ؟ الوط انمظعأو الضف انلضفأو : انلق

 . « ناطيشلا مكنيرجتسي الو

 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 : ( ۲٣٤ ص ١ + ) هللا همحر هجام نبا لاق
 ديعس ينث نافع نب كاًحضلا انث يفنحلا ركب وبأ انث راشب نب دمحم انثدح

 اذإ :  لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةريره ينأ نع يربقملا

 : لقيلو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلع مّلسيلف دجسملا مدحأ لحد

 ينمصعا مهللا :لقيلو «يبنلا ىلع مّلسيلف جرح اذإو «كتمحر باوبأ يل حتنا مهللا

 . « مجرلا ناطيشلا نم

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۱۲۸۷ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ديعس نب رمع نع ريبزلا نب هللا دبع نب دمحم انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح

 يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق ةريره ينأ نع حابر يأ نب ءاطع ينثدح نيسح يأ نبا
 لاقف « هدهدتي هتيأرف برض يسأر تيأر ينإ : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 هل لوبتيف مدحأ ىلإ ناطيشلا دمعي » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . « سانلا ريخي ودغي مث

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 انربخأ : لاقف ( ٥٠١ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب يريبزلا دمحأ وبأ انثدح : لاق ىنثملا نب دمحم

 دمحم انثدح : لاقف ( 5١١ ص ١5 ج ) لبح نب دمحأ مامإلا هاورو

 . هب ريبزلا نب هللا دبع نبا
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 : ( ۱۲۸١ ص ۲ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامالا لاق

 هللا ديبع وبأ ينثدح ةديبع نب ديزي انث ةزمح نب ىبحي انث راّمع نب ماشه انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلام نب فوع نع مكشم نب ملسم
 « مدآ نبا اهب نزحيل ناطيشلا نم ليواهأ اهنم : ثالث ايؤرلا نإ ٠ : لاق ملسو

 نيعبرأو ةتس نم ءزج اهنمو « همانم يف هاريف هتظقي يف لجرلا هب مهي ام اهنمو
 هللا ىلص هللا لوسر نم اذه تعمس تنأ : هل تلق : لاق . « ةوبنلا نم ايرج

 .ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس انأ ءمعن :لاق ؟ملسو هلآ ىلعو هيلع

 هاور دقف ؛ مالك هيف ناك نإو رامع نب ماشهو « حيحص ثيدح اذه

 هدانسإب ةزمح نب ىبحي نع روصنم نب ىّلعملا نع هدنسم يف ةبيش يأ نب ركب وبأ
 . ةجاجزلا حابصم يف م" هنتمو

 : ( ٠٥١ ص 5 + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 نع قاحسإ يأ نع نايفس انربخأ يدهم نب نمر لا دبع انربخأ رادنب انثدح
 ينآر نم ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع هللا دبع نع صوحألا يأ
 . « يل لمي ال ناطيشلا نإف « ينآر دقف مانملا يف

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 (151 ص ۹ ج ) ىلعي وبأو .( 44١0 ص ١ + ) دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 : هللا همحر لاقق ( ۲۷۵١ ص ١ + ) دمحأ هجرمخأو . هب نمحرلا دبع ثيدح نم
 . هب « نايفس انث - قرزألا : وه - قاحسإ انث

 نم ( ۱۲۸٤ ص ١ + ) هجام نباو . ( ٠٠١ ص ١ + ) دمحأ هجرخأو

 . هب « نايفس نع عيكو ثيدح

 انث معن وبأ انربخأ : هللا همحر لاقف . ( 155 ص ۲ + ) يمرادلا هجرخأو
 . هب « نايفس

 : ريسفتلا يف ( ٠۲۲١ ص ۷ + ) هللا همحر يفاسنلا مامإلا لاق
 ركب وبأ انثدح : لاق مدآ نب ىسحي انربخأ : لاق مهاربإ نب قاحسإ انربخأ
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 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةشئاع نع هللا ديبع نع نيصح نع شايع نبا

 هللا لص هللا لوسر لاق « هقنخف هعرصف هذخأف ناطيشلا هاتأف يلصي ناك ملسو

 ناميلس يخأ ةوعد الولو «يدي ىلع هناسل درب تدجو ىتح » :ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . © سانلا هاري ىتح اًقثوم حبصأل مالسلا هيلع

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ۱۳١ ص * + ) راتسألا فشك يف اک هللا همحر رازبلا مامإلا لاق
 نع ليئارسإ انث ىسوم نب هللا ديبع انث يكمربلا رفعج نب هللا دبع انثدح

 ناطيشلا نإ  :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ةرمس نب رباج نع كام
 . « هتذخأل ناميلس يخأ ةوعد الولف « رانلا ررش يلع يقلي لعجف يل ضرع

 . ليئارسإ الإ كامس نع هاور ادحأ ملعن ال : رازبلا لاقو
 . حيحصلا لاجر هلاجر . نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 :( 1١١4 ص ه جر هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 رباج عمس هنأ كامس نع ليئارسإ انث : الاق ديلولا نب فلخو قازرلا دبع انث

 رجفلا ةالص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلض هللا لوسر انب ىلص : لوقي ةرمس نبا

 فرصنا نيح موقلا هلاسف « همادق ةالصلا يف يوبي :فلح لاق «هدیب يوبي لعجف

 « هتلوانتف يتالص نع يننتفيل رانلا ررش يلع يقلي ناك وه ناطيشلا نإ :  لاقف
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 , « ةنيدملا لهأ

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ٤۸۸ ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 - اص يا نبا : ينعي - ليهس نع دلاخ انربخأ ةيقب نب بهو انثدح

 لا لوسر اي :تلق :تلاق سيمع تنب ءامسأ نع ريبزلا نب ةورع نع يرهزلا نع
 ل وحر نام لشن ملف اق وراك د تقيل يح نأ تن لمن ١

 يف ُسلجتإل « ناطيشلا نم اذه نإ هللا ناحبس 9 : ملسو هلآ لعو هيلع هللا للص
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 لستغتو .ادحاو السغ رصعلاو رهظلل لستغتلف ءاملا قوف ةرفص تأر اذإف ؛نكْرم

 .6 كلذ نيب اميف ًاضوتو .ادحاو السغ رجفلل لستغتو .ادحاو السغ ءاشعلاو برغملل

 . ملسم طرش ىلع « نسح ثيدح اذه

 : ( ۳۲۷ ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 :ينعي - دلاخ نع - هللا دبع نيا :ينعي - دلاخ نع ةيقب نب بهو انثدح

 هللا ىلص يبنلا فيدر تنك : لاق لجر نع حيلملا يبأ نع ةميمت يأ نع - ءاذحلا

 :لقت الو :لاقف « ناطيشلا سعت : تلقف هتباد ترثعف « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 «قوقب :لوقيو تيبلا لثم نوكي ىتح مظاعت كلذ تلق نإ كتإف ؛ناططيشلا سعت

 . © بابذلا لثم نوكي ىتح رغاصت كلذ تلق اذإ كنإف ؛ هللا مسب : لق نكلو

 ني فيرط : وه ةميمت وبأو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . يميجهلا دلاجم

 :( 5١098 ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 ديعس نب ٠ هللا دبع انربخأ مهاربإ نب يكم ينريخأ رمع نب هللا ديبع انثدح )ا 0000 500 : 0

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رسيلا يأ نع بويأ ينأ لوم حلقأ ىلوم يفيص نع
 نم كب ذوعأو « مدحلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا » : وعدي ناك ملسو هلآ ىلعو
 ناطيشلا ينطبختي نأ كب ذوعأو «مرهلاو قرحلاو قرغلا نم كب ذوعأو «يدرتلا
 تومأ نأ كب ذوعأو ءاربدم كليبس يف تومأ نأ كب ذوعأو « توملا دنع

 ْ . « اغيدل

 ينثدح ديعس نب هللا دبع نع ىسيع انأبنأ يزارلا ىموم نب ميهاربإ انثدح
 . « مغلاو » : هيف داز رسيلا يلأ نع بويأ يال لوم

 دقو ؛ حلفأ ىلوم ايفيص الإ حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه
 . هب ساي ال : يلاسنلا لاق

 . ( ۲۸۲ ص مج ) ناسا هجرخأ ثيدحلا

 ) )1١دنه يلأ نبا : وه ديعس نب هللا دبع .
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 : (ح) ( ۳٣۸ ص  ج ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةريره ينأ نع حلاص يأ نع شمعألا نع قاحسإ وبأ انث ةيواعم انث
 مكضرأب دبعي نأ سيأ دق ناطيشلا نإ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا
 . ۲ نورقحت اب مكنم يضر دق هنكلو ؛ هذه

 « ورمع نبا : وه ةيواعمو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . يرازفلا دمحم نب مهاربإ : وه قاحسإ وبأو

 : ( ال99 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 تعمس : لاق ناحلطلا دايز يلأ نع ةبعش انربخأ رفعج نب دمحم انثدح

 برشي الجر ىأر هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع : لوقي ةريره ابأ

 ٠ ؟ را كعم برشي نأ كرسيأ » : لاق ؟ هل : لاق « « هق » : هل لاقف امئاق

 . « ناطيشلا ؛ هنم رش وه نم كعم برش دق هنإف » : لاق ءال : لاق

 تعمس : لاق يلع نب نسحلا ىلوم دايز يلأ نع ةبعش انثدح جاجح انثدح

 . هركذف ةريره ابأ

 نسحلا ىلوم دايز ابأ الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ةعفنملا ليجعت يف اک نيعم نبا هقثو دقو ؛ يلع نبا

 ديعس انربخأ :هللا همحر لاقف ( ١57 ص ۲ + ) يمرادلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ةبعش انث عيبرلا نبا

 :( 8555 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع يربقلا نع دمحم نب ناثع نع رفعج نب هللا دبع انث رماع وبأ انث

 - جرخب جراخ نم ام » : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يأ

 جرح ناف « ناطيش ديب ةيارو « كلم ديب ةيار ؛ ناتیار هديب الإ - هتيب نم :ينعي

 عجري ىتح كلا ةيار تحت لزب ملف «هتيارب ُكَّلَمْلا هعبتا ؛لجو زع هللا بحي امل

 ةيار تحت لزي ملف « هتيارب ناطيشلا هعبتا ؛ هللا طخسي امل جرح نإو « هتيب ىلإ
 . ٠ هتيب ىلإ عجري ىتح ناطيشلا
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 ءيسنخألا دمحم نب ناثع الإ ؛حيحصلا لاجر هلاجر «حیحص ثيدح اذه

 ها .يوفلا كاذب سيل ناثع :نئسلا يف يلاستلا لاقو .يذمرتلاو نيعم نبا هفثو دقو

 . بيذبهتلا بيذهت نم ارصتخم

 : ( ۲١ ص + ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هتأرق : ةبعش لاق « كشرلا ديزي نع ةبعش انث : لاق ةدابع نب حور ان ان

 هللا لوصر تعمم :لاق رماع نب ماشه تعمس :تلاق ةيودعلا ةذاعم تعمم :لاق هيلع

 ثالث قوف املسم رجبي نأ ملسمل لحي ال » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص

 ءامهمارص ىلع امادام قحلا نع نابکات امهنإف ثالث قوف ارداصت ناك نإف «لایل

 همالس هيلع درو هيلع دري ملف هيلع ملس ناف « هترافك ءيفلاب هقبسف اغيف امهوأو

 اعمتجي مل امهمارص ىلع اتام نإف «ناطيشلا رخآلا ىلع درو «ةكئالملا هيلع تدر

 . ( ادبأ ةنجلا يف

 ماشه نع ةذاعم نع كشرلا ديزي نع ةبعش انث : لاق رقعج نب دمحم انث

 ملسمل لحي ال » :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنأ رماع نبا

 ؛امهمارص ىلع امادام قحلا نع نابكان امهنإف ؛ لايل ثالث قوف املسم رجبي نأ

 همالس هيلع درو لبقي ملف ملس نإو « هل ةرافك ءيفلاب هقبس نوكي ائيف امهوأو

 الخدي مل امهمارص ىلع اتام نإو « ناطيشلا رخآلا ىلع درو « ةكئالملا هيلع تدر
 « ادبأ اعيمج ةنجلا

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ( ۱١۷ ص ۳ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ١45 ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأو

 . هب « ةذاعم نع ديزي نع ثراولا دبع انثدح : لاق رمعم وبأ

 . ( ١70 ص ) دنسملا يف يسلايطلا هاورو

 : ( 357 ص 4 + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع ةداتق نع ماّمه انربخأ مصاع نب ورمع انريخأ راّشب نب دمحم انثدح
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 ماتيو هل ليرة ا رع ىلإ نع دل بع ل قبرك رتل
 . ٠ ناطيشلا اهفرشتسا تجرح اذإف « ةروع ةأرملا و : للق

 . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 صوحألا ويأو «ملسم طرش ىلع «حيحص ثيدح اذه :نمحرلا دبع وبأ لاق

 . يمشجلا كلام نب فوع : وه
 : (88.0 ص ۸ ج ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 رز نع مصاع نع شايع نب ركب وبأ انثدح ةبيش ينأ نب ركب وبأ انٹادح
 سمشلا نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نع

 عولط دنع ةالصلا نع ىبنن انكف : لاق ءو ناطيش يفرق نيب علطت نيح علطت

 . راهنلا فصنو « اهبورغ دنعو « سمشلا
 . نسح ثيدح اذه

 : (۷ ص ۷ ج ) هللا همحر ئاستلا مامإلا لاق
 : لاق ريهز انثدح : لاق دمحم نب نسحلا انثدح : لاق دواد وبأ انربخأ

 رمألا ضعب ركذن انك : لاق هيبأ نع دعس نب بعصم نع قاحسإ وبأ انثدح

 هللا لوسر باحصأ يل لاقف « ىزعلاو تاللاب تفلحف ةيلهاجلاب دهع ثيدح انأو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تئا « تلق ام سعب : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 :يل لاقف «هتربخأف هتيتأف ء ترفك دق الإ كارن ال انإف ؛ هريخأف ملسو هلا ىلعو
 ناطيشلا نم هللاب ذوعتو « تارم ثالث هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لق »

 . © هل دعت الو ‹ تارم ثالث كراسي نع لفتاو « تارم ثالث

 قاحسإ نب سنوي اًنئدح :لاق دلخم انثدح :لاق دمحم نب ديمحلا دبع انربخأ
 « ىزعلاو تاللاب تفلح : لاق هيبأ نع دعس نب بعصم ينثدح : لاق هيبأ نع

 هيلع هللا لص هللا لوسر ٌثيتأف « ارجه تلق ؛ تلق ام سكب : يباحصأ يل لاقف
 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لق » : لاقف ؛ هل كلذ تركذف ملسو هلآ ىلعو
 « اثالث كراسي نع ثفناو « ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل
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 . « دعت ال مث « ناطيشلا نم هللاب ذوعتو

 . حيحص ثيدح اذه

 دمحم نب يلع انثدح :لاقف ( 1۷۸ ص ١ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 نع قاحسإ يأ نع ليئارسإ نع مدآ نب ىبحي انث : الاق لالخلا يلع نب نسحلاو
 . هب « دعس نب بعصم

 .( 74 ص ۲ + ) ىلعي وبأو ( ٦۱۸و ۱۸۳ ص ۱ + ) دمحأ هجرخأ

 ةنسلا يف هللا همحر مصاع يأ نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ مامإلا لاق

 نيسح نع بابحلا نب ديز انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح : ( ٥۸۱ ص ۲ جو

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع ةديرب نبا نع دقاو نبا

 . « رمع اي كنم قرفي ناطيشلا بسحأل ينإ » : لاق

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 759 ص ۰ + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ةمأ نأ هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع ينثدح نيسح انث بابحلا نب ديز انث

 هيزاغم ضعب نم عجرو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تنأ ءادوس

 : لاق . فدلاب كدنع برضأ نأ احلاص هللا كدر نإ ترذن تنك ينإ : تلاقف

 ركب وبأ لخدف «تبرضف « يلعفت الف يلعفت مل تنك نإو «يلعفاف تلعف تنك نإ و

 اهفد تلعجف : لاق ءرمع لخد مث « برضت يهو هريغ لخدو « برضت يهو

 ناطيشلا نإ » :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «ةعنقم يهو اهفلخ

 .( تلعف ام تلعف تلخد املف ءالؤه لخدو ءانه اه سلاج انأ ءرمع اي كنم قرفيل

 ثيرح نب نيسحلا انثدح :( 1۷۷ ص ٠١ ج )هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاقو

 . هركذف « يل ينثدح دقاو نب نيسحلا نب يلع انربخأ

 ١ . حيحص ثيدح اذه

 ةليمت بأ انث : هللا همحر لاقف ( "53 ص ه + ) اضيأ دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « دقاو نب نيسح انا حضاو نب ىيحي
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 :( 1445 ص ۳ + ) هللا همحر دحأإ مامإلا لاق

 ةأرما نأ ديزي نب بئاسلا نع ةفيصخ نب ديزي نع ديعجلا انث يكم انث

 نيفرعتأ « ةشئاع اي 9 : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تءاج

 ؟ « كينغت نأ نيبحت نالف ينب ةنيق هذه » : لاق « هللا يبن اي ال : تلاق ؟ « هذه
 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ءابتنغف اقبط اهاطعأف :لاق « معن : تلاق

 . « اهيرخنم يف ناطيشلا خفن دق »

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ( ٠١۳ صر ءاسنلا ةرشع يف ياسنلا هجرخأو

 :( ”55 ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 هللا لوسر نع كلام نب سنأ نع ةداتق نع نابأ انثدح مهاربإ نب ملسم انثدح

 «قانعألاب اوذاحو ءابتيب اوبراقو «مکفوفص اوصر و :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 .«فذحلا امناك فصلا للخخ نم لخدي ناطيشلا ىرآل ينإ هديب يسفن يذلاوف

 . حيحصلا لاجر هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 .ثيدحتلاب ةداتق جرصت هدنعو ء«(4۲ ص ۲ ج) ُناسنلا هجرححأ ثيدحلا

 : ( ۱۹۹ ص ١١ ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ةريره يلأ نع يربقملا ديعس نع نافع نب كاحضلا انث يفنحلا ركب وبأ انث
 دجسملا يف.ناك اذإ كدحأ نإ » :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق

 . « همجلأ وأ هقنز هل نكس اذإف « هتبادب لجرلا سبي ل هب سيف ناطيشلا هءاج '

 امأو « هللا ركذي ال اذك الئام هارتق قونزملا امأ « كلذ نورت متنأف : ةريره وبأ لاق

 . لجو زع هللا ركذي ال هاف حتافف موجلملا

 . حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه

 . ديجنا دبع نب ريبكلا دبع : وه يفنحلا ركب وبأو



 نجلا دروجوب ناميإلا

 : ( 1581١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ورمع نب هللا ديبع انثدح - يناطخلا : ينعي - دمحم نب رابجلا دبع ينثدح
١ 0 f 

 لجرو “نالجر هعبتف جرخ الجر نأ سابع نبا نع ةمركع نع ميركلا دبع نع

 يفإو « ناناطيش نيذه نإ : هل لاقف : لاق « اعجرف : لاق « اعجرا : لوقي امهولتي

 هئرقأف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تينأ اذإف  امهتددر ىتح امهب لزأ مل

 :لاق «هيلإ اهب انلسرأل هل حلصت تناك ولو « انتاقدص عمج يف انأ هملعأو ؛مالسلا

 . ةولخلا نع كلذ دنع ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبنف

 رابجلا دبع دمحأ مامإلا خيش الإ حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 يدع نب ءايركز هعبات دق هنكل ؟ ربتعم هقثوي ملو ةعامج هنع ىور دقو ؛ دمحم نبا

 .( ٠١۲ ص ۲+ ) كالا دنع يليفنلا دمحم نب هللا دبعو ( ۹ ) دمحأ مامإلا دنع

 . هاجرخي ملو « يراخبلا طرش ىلع « دانسإلا حيحص ثيدح اذه : احلا لاقو

 انثدح ريهز انثدح : هللا همحر لاقف ( 4٠١ ص ٤ + ) ىلعي وبأ ثيدحلا جرخأو

 .هب «سابع نبا نع ةم ركع نع ميركلا دبع نع ورمع نب هللا ديبع انثدح يدع نب ءايركز

 ورمع نب هللا ديبع انثدح ثراحلا نب مشاه انثدح : هللا همحر لاق مث

 . هوجن هدانساب

 :هللا همحر لاقف ( 77 ص ۲ + ) راتسألا فشك يف اي رازبلا هجرخأو

 . هب « يدع نب ءايركز انث محرلا دبع نب دمحم انثدح

 نجلا نإ : لاق ذإ « نييمازبنالا ضعب نم لصح اک فسلفتن الو نجلا دوجوب نمؤن )١(

 نجلا تافص يف ترظن اذإ تنأف ء نيقرشتسملا ةفلاخم نم ابوره « ميئارجلا نع ةرابع

 . ليكولا معنو هللا انبسحو <« هغيزو لئاقلا اذه فارحنا تملع ةنسلاو باتكلا يف
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 ةظفحلاب ناميإلا

 لا ص 4 + ) هللا همحر محلا لاق
 بهو ني هللا دبع انث رصن نب رحب انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ اتثدح

 رماع نب ةبقع نع ريخلا يأ نع بيبح يأ نب ديزي نع ثراحلا نب ورمع ينربخأ

 نيا لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ينهجلا
 نيب ليح اذإ ىتح « اهيلع متخي وهو الإ ةليل الو « هيلع متخي وهو الإ موي لمع

 نيبو هني لاح نأ ليف كح لمع اذه هارب :ةظفحلا تلاق «لمعلا نيبو دبعلا

 . « هب ملعأ تتأو « لمعلا

 ريخلا يها نع بيبح يأ نب ديزي نع ميركلا دبع ينثدحو : ورمع لاق
 جرعي هنأل ءظفاحلا دبعلا تومب ملعي نم لوأ » :هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع

 . © تيم هنأ ملع قزر جرخي مل اذإف « هقزرب لزتيو هلمعب

 . هاجرخي ملو « نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 ةباتكلاب ناميإلا

 1١7(: ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةملس ني .دامح انث : الاق نافعو جرس انث

 لمعيل لجرلا نإ  :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةشئاع نع
 هتوم لبق ناك اذإف « رانلا .لهأ نم باتكلا يف بوتكمل هنإو ةنجلا لهأ لمعب

 لهأ لمعب لمعيل لجرلا ّنِإَو «رانلا لخدف تامف رانلا لهأ لمعب لمعف لوحت
 لمعف لوحت هتوم لبق ناك اذإف « ةنجلا لهأ نم باتكلا يف بوتكمل هنإو رانلا
 ' . « اهلغدق تامف ةنجلا لهأ لمعب

 ماشه نع دانزلا يأ نبا انث رس انث : ( ٠١8 صر هللا همحر لاقو
 . هب « هيبأ نع ةورع نبا .
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 ( ۲۳۰ ص "+ ) بختنملا يف ديمح نب دبع هجرخأ دقو «حیحص ثيدح اذه
 نع دمحم نب زيزعلا دبع انثدح : لاق ةملسم نب هللا دبع ينثدح : هللا همحر لاقف

 . هب ةورع نب ماشه

 : ( 1۸4٥ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب ةمثيخ نع دوجنلا يبأ نب مصاع نع رمعم انربخأ قازرلا دبع انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع نمحرلا دبع
 ليق ضرم مث ةدابعلا نم ةنسح ةقيرط ىلع ناك اذإ دبعلا نإ : ملسو هلا ىلعو

 .« يلإ هتفكأ وأ هقلطأ ىتح اقيلط ناك اذإ هلمع لثم هل بتكا :هب لكوملا كلملل

 . نسح ثيدح اذه

 ١157(. ص ١١ ج) قازرلا دبع فنصم رخا يف اک عماجلا يف رمعم هجرخأ دقو

 : ( ۱۸١ ص ۷ + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 ريمع نب ديزي نب مكحلا نب ناورم نب ركب وبأ انثدح ةبش نب رمع انثدح
 : لاق سنأ نع باحبحلا نب بيعش نع ديعس نب ثراولا دبع انثدح يديسألا

 هل بتك ةزانج ىلع ىلص نم » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 . « ناطاريق هل بتك اهاضق ىضقي ىتح رظتنا ناف « طاريق

 مكحلا نب ناورم نب ركب ابأ الإ نوفورعم هلاجرو . نسح كيال اذه.

 ىنكلا يف اک « ساب هب سیلو هنع تبتك : متاح وبا لاق دقو ,يديسألا ديزي نبا

 . ( "65 ص ٩ + ) ليدعتلاو حرجلا يف

 هباذعو ربقلا ميعنب ناميإلا

 : ( ۸۷١٤ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 :لاق هنأ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يبأ نع راسي نب ديعس نع

 سفنلا اهتيأ يجرحخا : لاق حلاصلا لجرلا ناك اذإف « ةكئالملا هرضحت تيملا نإ و

Yo 



 برو ناحيرو حورب يرشبأو « ةديمح يجرخا « بيطلا دسجلا يف تناك ةبيطلا
 ءامسلا ىلإ اهب جرعي مث « جرخت ىتح كلذ لاقي لازي الف : لاق « نابضغ روغ
 ةبيطلا سفنلاب ابحرم : نولوقيف « نالف : لاقيف ؟ اذه نم : لاقيف « اه حتفتسيف

 «نابضغ ريغ برو ناحيرو حورب يرشبأو «ةديمح يلخدا «بيطلا دسجلا يف تناك

 اذإو . لجو زع هللا اهيف يتلا ءامسلا ىلإ اهب ىهتني ىتح اه لاقي لازي الف : لاق
 ۽ ثيبخلا .دسجلا .يف تناك ةئيبخلا سفنلا اهتيأ يجرتخا : اولاق ءوسلا لجرلا ناك

 ىتح لازي الف جاوزآ هلكش نم رخاو «قاسغو ميمحب يرشبأو «ةميمذ يجرخا
 « نالف : لاقيف ؟ اذه نم : لاقيف « اه حتفتسيف ءامسلا ىلإ اهب جرعي مث جرخي

 هلإف « ةميمذ يعجرا « ثيبخلا دسجلا يف تناك ةئيبخلا سفتلاب ابحرم ال : لاقيف

 لجرلا سلجيف « ربقلا ىلإ ريصت مث ءامسلا نم لسرتف « ءامسلا باوبأ كل حتفي ال

 هل لاقيف ءوسلا لجرلا سلجيو « لوألا ثيدحلا يف هل ليق املثم هل لاقيف حاصلا

 . ؛ لوألا ثيدحلا يف هل ليق !ملثم

 داوس نب ورمع انأ : لاقف ( 177 ص ۲ + ) ريسفتلا يف يئاسنلا هجرخأو
 . هب « بئذ يلأ نبا انأ بهو نبا انأ دوسألا نبا

 : ( ۱٤۲۳ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاقو

 نب دمحم نع بئذ يلأ نبا نع ةبابش انث ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يأ نع راسي نب ديعس نع ءاطع نب ورمع
 يجرخا : اولاق اخلاص لجرلا ناك اذإف « ةكئالملا هرضحت تّيملا » : لاق ملسو هلآ

 حوزب يرشبأو « ةديمح يجرخا « بيطلا دسجلا يف تناك 'ةبيطلا سفنلا اهتيأ

 لإ اهب جرعي مث ءجرخت ىمح اهل لاقي لازي الف « نابضغ ريغ برو ناحيرو
 سفنلاب ابحرم : لاقيف « نالف : نولوقيف ؟ اذه نم : لاقيف « اهل حتفيف ءامسلا

 برو ناحيرو حورب يرشبأو « ةديمح يلخدا « بيطلا دسجلا يف تناك ةبيطلا

 .لجو رع هللا اف يتلا ءامسلا ىلإ اهب ىهتني ىتح كلذ اهل لاقي لازي الف «نابضغ ريغ

 دسجلا يف تناك ةئيبخلا سفنلا اهتيأ يجرخا : لاق ءوسلا لجرلا ناك اذإو

 نورد



 « جاوزأ هلكش نم رخآو « قاسغو ممحب يرشبأو « ةميمذ يجرخا « ثيبحلا
 :لاقيف ءاطل حتفي الف ءامسلا ىلإ اهب جرعي مث ءجرخت ىتح كلذ اه لاقي لازي الف

 «ثيبخلا دسجلا يف تناك ةئيبخلا سفنلاب ابحرم ال :لاقيف « نالف :لاقيف ؟اذه نم

 ريصت مث ءامسلا نم اهب لسريف  ءامسلا باوبأ كل حتفت ال اهنإف ء ةميمذ ىعجرا

 . « ربقلا ىلإ

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 ورمع انأ : لاقف ( 177 ص ۲ + ) ريسفتلا يف يناسنلا هجرخأ ثيدحلا
 . هب بئذ يأ نبا انأ بهو نبا انأ دوسألا نب داوس نبا

 : (۸ ص ٤ ج ) هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق
 نع يلأ ينثدح : لاق ماشه نب ذاعم انثدح : لاق ديعس نب هللا ديبع انربخأ

 :لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةريره يبأ نع ريهز نب ةماسق نع ةدانق

 ةيضار يجرخا :نولوقيف ءاضيب ةريرحب ةمحرلا ةكئالم هتنأ نمؤملا رضح اذإ »
 حير بيطأك جرختف « نابضغ ريغ برو ناحيرو هللا حور ىلإ كنع ايضرم
 : نولوقيف « ءامسلا باب هب نوتأي ىتح اضعب مهضعب هلوانيل هنإ ىتح « كسلا
 ْمُهَلَه « نينمزملا حاورأ هب نوتأيف « ضرألا نم مكتءاج يتلا جرلا هذه بيطأ ام

 لعف اذام ؟ نالف لعف اذام هنولأسيف « هيلع مدقي هبئاغب كدحأ نم هب احرف دشأ
 : اولاق ؟ ملاتأ امأ : لاق اذإف « ايندلا مغ يف ناك هنإف هوعد : نولوقيف ؟ نالف
 :نولوقيف حسمب باذعلا ةكئالم هتنأ رضتحا اذإ رفاكلا نإو .ةيواحلا همأ ىلإ هب بهذ
 جر نتنأك جرختف « لجو زع هللا باذع ىلإ كيلع اطوخسم ةطخاس يجرخا
 هب نوتأي ىتح « خرلا هذه نتنأ ام : نولوقيف ؛ ضرألا باب هب نوتأي ىتح ةفيج

 . « رافكلا حاورأ

 ءازوجلا يأ نع ةداتق نع ىي نب مام هاور دقو « حيحص ثيدح اذه
 .فارشألا ةفحت يف اک ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يأ نع هللا دبع نب سوأ

 .ملعأ هللاو اذاش مام" ربتعيف « مامه نم حجرأ ينارتسدلا هللا دبع يأ نب ماشهو
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 :هيبأ نع لاقف ( ٠٠۳ ص ١ + ) للعلا يف مامه ثيدح متاح ينأ نبا ركذ دقو

 .ىنعم اب ها .لضفلا نب مساقلا اماشه عبات دقو ,ظفحأ اماشه نأل هبشأ ماشه ةياور نإ

 : ( 88 ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاقو'

 : لاق يرسلا نب دانه انربخأو ( ح ) ريرج انربخأ ةبيش يلأ نب ناثع انثدح

 بزاع نب ءاربلا نع ناذاز نع لاهملا نع شمعألا نع دانه ظفل اذهو «ةيواعم وبأ انربخأ

 راصنألا نم لجر ةزانج يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرح : لاق

 انساجو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر سلجف « دحلي امو ربقلا ىلإ انيبتناف

 : لاقف هسأر عفرف « ضرألا يف هب تكني دوع هدي ينو ءريطلا اتسوؤر ىلع امئأك هلوح
 انهاه ريرج ثيدح يف داز - اثالث وأ نيترم - « ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا و

 ؟ كبر نم اذه اي : هل لاقي نيح نيربدم اولو اذإ مهلاعن قفخ عمسيل هنإ » : لاقو

 : هل نالوقيف هناسلجيف ناكلم هيتأيو » : لاق : دانه لاق . « ؟ كيبن نمو ؟ كنيد امو

 ؛ مالسإلا ينيد : لوقيف ؟ كنيد ام : هل نالوقيف « هللا ينر : لوقيف ؟ كبر نم

 هللا لص هللا لوسر وه : لوقيف : لاق ؟ مكيف ثعب يذلا لجرلا اذه ام : هل نالوقيف

 هب تنماف هللا باتك تأرق : لوقيف ؟ كيردي امو : نالوقيف « ملسو هلا ىلعو هيلع

 اونها نيذلا هللا تبثي :  ىلاعت هللا لوق كلذف ؛ : ريرج ثيدح يف داز « تقدصو

 دانم يدانيف » : لاق اقفتا مث . ةيآلا « 4 ةرخآلا يلو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب

 اوحتفاو « ةنجلا نم هوسيلأو « ةنجلا نم هوشرفأف « يدبع قدص دق نأ : ءامسلا نم

 ؟ هرصب دم هيف هل حتفيو ١ : لاق ۾ « اهبيطو اهحور نم هيتأيف » : لاق « ةنجلا ىلإ اباب هل

 ناكلم هيتأيو «هدسج يف هحور داعتو » :لاق هتوم ركذف « ...رفاكلا َّنِإو ٠ :لاق

 ؟ كنيد ام :هل نالوقيف «يردأ ال « هاه هاه :لوقيفأ؟ كبر نم :هل نالوقيف هناسلجيف

 : لوقيف ؟ مكيف ثعب يذلا لجرلا اذه ام : هل نالوقيف « يردأ ال « هاه هاه : لوقيف

 نم هوسبلأو « رانلا نم هوشرفأف بذك نأ ءامسلا نم دانم يدانيف « يردأ ال « هاه هاه

 هيلع قيضيو » : لاق « اهمومسو اهرح نم هيتأيف : لاق « رانلا ىلإ اباب هل اوحتفاو « رانلا

 «مكبأ ىمعأ هل ضيقي مث » :لاق ريرج ثيدح يف داز ٠. هعالضأ هيف فلتخت ىتح هربق

 اهعمسي ةيرض اهب هبرضيف » :لاق ٠« ابارت راصل لبج اهب برض ول ديدح نم ةبزرم هعم
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 . ٠ حورلا هيف داعت مث :  لاق « ابارت ريصيف نيلقتلا الإ برغملاو قرشملا نيب ام

 نع ريخآ شمعالا ائربخأ ريمث نب ربخأ يرسلا نب هرع لابمملا انربخأ شمعألا انربخأ ريمث ىب هللا دبع انربخأ ىرسلا مب دانه انثدح
 . هوحن ركذف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ءاربلا تعم : لاق ناذاز رمع يأ

 . نسح ثيدح اذه

 :( 1748٠ ص ۳ + ) هللا همحر ةبيش يبا نب ركب وبأ مامإلا لاق

 انجرح :لاق ءاريلا نع ناذاز نع لاهملا نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدح

 انيهتناف « راصنألا نم لجر ةزانج يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم
 انسلجو < ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سلجف « دحلي امو ربقلا ىلإ
 : لاقف هسأر عفرف « هب تكي دوع هدي يفو « ريطلا انسؤر ىلع امتأك هلوح

 دبعلا نإ ١ : لاق مث « نيترم وأ تارم ثالث « ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا »

 ءامسلا نم هيلإ لزن « ةرخآلا نم لابقإو ايندلا نم عاطقنا يف ناك اذإ نمؤملا

 ءرصبلا دم هنم نوسلجي ىتح سمشلا مههوجو نأك « هوجولا ضيب ةكئالم

 ء توملا كلم ءيجي مث « ةنجلا طونح نم طونحو « ةنجلا نافكأ نم نفك مهعم

 «ناوضرو هللا نم ةرفغم ىلإ يجرحلا «ةبيطلا سفنلا اهتيأ :لوقيف هسأر دنع دعقيف

 هدي يف اهوعدي مل اهوذخأ اذإف « ءاقسلا يف نم ةرطقلا ليست ا ليست جرختف

 اهنم جرخيف « طونحلا كلذو نفكلا كلذ يف اهولعجيف اهوذخأي ىتح نيع ةفرط
 اهب نورمي الف « اهب نودعصيف « ضرألا هجو ىلع تدجو كاسم ةحفن بيطأك
 نالف نب نالف اذه :نولوقيف ؟ بيطلا حورلا اذه ام :اولاق الإ ةكئالملا نم كلم ىلع

 ايندلا ءامسلا ىلإ اهب نوبتني ىتح « ايندلا يف اهب ىمسي ناك يتلا هئامسأ نسحأب

 ىتح « اهيلت يتلا ءامسلا ىلإ اهوبرقم ءامس لك نم هلبقتسيف « مهل حتفيف حتفتسيف
 نييلع يف يدبع باتك اوبتكا : هللا لوقيف : لاق ةعباسلا ءامسلا ىلإ هب ىبتني

 اهنمو « مهديعأ اهيفو « مهتقلخ اهنم ينإف ضرألا ىلإ هوديعأو « ةعبارلا ءامسلا يف
 نالوقيف هناسلجيف ناكلم هيتأيو « هدسج يف هحور داعف « ىرخأ ةرات مهجرخأ

 «مالسإلا ينيد :لوقيف ؟ كنيد ام :هل نالوقيف هللا يبر :لوقيف ؟ كبر نم :هل

 هللا للص هللا لوسر وه : لوقيف ؟ مكيف ثعب يذلا لجرلا اذه ام : هل نالوقيف
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 تنماو هللا باتك تأرق : لوقيف ؟ ثمدع ام : نالوقيف « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 « ةنجلا نم هوشرفاف يدبع قدص نأ :ءامسلا نم دانم يدانيف .هب تقدصو هب

 حسفيو « اهحورو اهبيط نم هيتأيف « ةنجلا ىلإ اباب هل اوحتفاو « ةنجلا نم هوسبلأو

 :لوقيف حيرلا بيط بايثلا نسح هجولا نسح لجر هينأيو ءهرصب دم هربق يف هل
 كهجوف ؟ تنأ نمو : لوقيف دعوت تنك يذلا كموي اذه « كرسي يذلاب رشبأ

 «ةعاسلا مقأ بر : لوقيف « حاصلا كلمع انأ :لوقيف «ريخلاب ءيجي يذلا هجولا

 عاطقنا يف ناك اذإ رفاكلا دبعلا نإو . يلامو يلهأ ىلإ عجرأ ىتح ةعاسلا مقأ

 مهعم « هجولا دوس ةكئالم ءامسلا نم هيلإ لزن ؛ ةرخآلا نم لابقإو « ايندلا نم

 سلجي ىتح توملا كلم ءيجي مث » :لاق مث « رصبلا دم هنم نوسلجي ىتح حوسملا
 : لاق « هبضغو هللا طخس ىلإ يجرحنا ةئيبخلا سفنلا اهتيأي : لوقيف « هسأر دنع

 عرتت © بصعلاو قورعلا اهعم عطقنيف جرختف » : لاق « هدسج يف قرفتف »
 ةفرط هدي يف اهوعدي مل اهوذخأ اذإف « اهوذخأيف « لولبلا فوصلا نم دوفسلا

 ةفيج جر نتنأك ام جرخيف « حوسملا كلت يف اهولعجيف اهوذخأي ىتح نيع
 : اولاق الإ ةكئالملا نم ألم ىلع نورمي الف ءاهب نودعصيف «ضرألا رهظ ىلع تدجو

 ىمسي ناك يتلا هئامسأ حبقأب نالف نب نالف : نولوقيف ؟ ثيبخلا حورلا اذه ام

 أرق مث 6 هل حتفي الف نوحتفتسيف ايندلا ءامسلا ىلإ اهب ىهتني ىتح ايندلا يف اهب
 ءامسلا باوبأ مهل حتفت ال إف » : ىلسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 :لجو زع هللا لوقيف ٠ :لاق « 4 طايخلا مس يف لمجلا جلي ىتح ةنجلا تولخدي الو
 ينإف « ضرألا ىلإ هوديعأو « لفسلا ضرألا يف « نيجس يف يدبع باتك اوبتكا

 هحور حرطتف » : لاق « ىرخأ ةرات مهجرخأ اهنمو « مهديعأ ايفو ٠ مهتقلخ اهنم

 نمو ل : : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أرق مث : لاق ؛ احرط
 ناكم يف حيرلا هب يوت وأ ريطلا هفطختف ءامسلا نم رخ امنأكف هللاب كرشي

 نالوقيف «هناسلجيف « ناكلملا هيتأيو « هدسج يف هحور داعتف ».:لاق «  قیحس

 : لوقيف ؟ كنيد امو : هل نالوقيف « يردأ ال ءاه اه : لوقيف ؟ كبر نم : هل

 ءرانلا نم هل اوشرفأ « ءامسلا نم دانم يدانيف ١ : لاق « يردأ ال « اه اه



 ءاهمرمسو اهرح نم هيتأيف ٠ : لاق « رانلا ىلإ اباب هل اوحتفاو «رانلا نم هوسبلأو

 حيبقو هجولا حيبق لجر هيتأيو « هعالضأ هيلع فلتخت ىتح هربق هيلع قيضيو

 : لوقيف « دعوت تنك يذلا كموي اذه « كءوسي يذلاب رشبأ : لوقيف « بايثلا

 : لوقيف «ثيبخلا كلمع انأ :لوقيف ءرشلاب ءيبي يذلا هجولا كهجوف تنأ نم
 . ٠ ةعاسلا مقت ال بر « ةعاسلا مقت ال بر

 . نسح ثيدح اذه

 ةعاسلا تامالعب ناميإلا

 :( ۳۳۷ ص ١١ + ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 نع ناورث نب نمحرلا دبع نع ديعس نب ثراولا دبع انربخأ ددسم انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يرعشألا ىسوم يأ نع ليزه
 انمؤم اهيف لجرلا حبصي « ملظملا ليللا عطقك اًنتف ةعاسلا يدي نيب نإ » : ملسو

 يئاملاو « متاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا « ارفاك حبصيو انموم يسميو « ارفاك يسميو

 «ةراجحلاب مكفويس اوبرضاو ؛5راتوأ اوعطقو ,مكيسق اورسكف يعاسلا نم ريخ اهيف

 . ٩ مدا ينبا ريخك نكيلف » مكنم دحأ ىلع : ينعي « لخد نإف

 . نسحلا نع هثيدح لزني ال هنأ رهاظلاو « هيف

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو (4 45 ص ”ج) هضعب يذمرتلا- جرخأ ثيدحلا
 . ( ۱۳۱۰ ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأو

 :( 544 ص ۷ ج ) هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق

 نع يأ ينثدح : لاق ريرج نب بهو انأبنأ : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق بلغت نب ورمع نع نسحلا نع سنوي
 رهظيو «ةراجتلا وشفتو ءرثكيو لاملا وشفي نأ ةعاسلا طارشأ نم نإ ١ ملسو هلا

 يف سمدليو « نالف ينب رجات رمأتسأ ىتح ال :لوقيف عيبلا لجرلا عيبيو «ملعلا
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 . ؛ دجوي الف بتاكلا مظعلا يحلا

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 ( دانسإلا حيحص ثيدح اذه : لاقو ( ۷ ص ۲ + ) احلا هجرخأو

 .نسحلا ريغ وار هل سيل بلغت نب ورمع نأ الإ امهطرش ىلع هدانسإو ؛هاجرخي ملو

 :( ١48 ص 4 + ) راتسألا فشك يف ام هللا همحر رازبلا مامإلا لاق

 ناثع انث دايز نب دحاولا دبع انث نافع انث محرلا دبع نب دمحم انثدح

 ورمع ني هللا دبع تعم“ :لوقي فينح نب لهس ةمامأ ابأ تعمس :لاق مكح نبا

 ىتح ةعاسلا موقت ال » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لوقي

 . « ريمحلا دفاست قيرطلا يف "”نودفاستت

 .دانسإلا اذهب ورمع نب هللا دبع نع الإ حيحص هجو نم هملعن ال :رازبلا لاق

 اک نابح نبا هجرخأ دقو . حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 انثدح ىنثملا نب يلع نب دمحأ انثدح : هللا همحر لاقف ( 451 ص ) دراوملا يف

 :تلق هرخا يفو .هركذف دايز نب دحاولا دبع انثدح يماسلا جاجح نب مهاربإ

 . « ننوكيل معن ١ : لاق ؟ نئاكل كلذ نإ

 :( 1۳ ص ۲ + ) بختنملا يف ديمح نب دبع مامالا لاق

 ديعس يأ نع ةرضت يأ نع لضفلا نب مساقلا انث مهاربإ نب ملسم انث
 يعارلا لاحبف ءةاش اهنم ذخاف بئذ ءاج .ذإ هل افغ ىعري عار اغيب :لاق يردخلا

 ينيب لوحت « هللا قتا يعار اي : لاق مث هبنذ ىلع بئذلا ىعقأف « ةاشلا نيبو هنيب

 ينملكي هبنذ ىلع عقم بئذ نم بجعلا : يعارلا لاقف !؟ هللا :ينقزر قزر نيبو

 هللا ىلص هللا لوسر « كلذ نم بجعأب كثدحأ الفأ :بئذلا لاقف !سنإلا مالك

 همنغ يعارلا قاسف « قبس دق ام ءاينأب سانلا ثدحي ةرحلاب ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىتأ مث « ةيحان اهاوزف ةنيدملا لأ ىتح

 الأ » : لاق مث « تقدص ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف «هثدحف

 )١( ةيبرعلا ةغللا دعاوقل بسانملا وهو « نونلا فذحب اودقاستت ىتح : نآمظلا دراوم يف .
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 ةعاسلا موقت ال هديا يسفن.يذلاو «سنالا بالكلا ملكت نأ ةعاسلا طارشأ نم نإ
 ,( هلهأ ثدحأ امب هذخف هربختو « هلعن كارشو هطرس ةبذع لجرلا ملكي ىتح

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ۳١ ص ۳ جر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 د ا تحارب مخ وب رامعد ابن

 ا نا ولا ضارع نيعألا راغص اموق اولئاقت ىتح ةعاسلا ا

 قردلا نوذختيو « رعشلا نولعتني « ةقرطملا ناجحا مههوجو نأك « دارجلا قدح

 . « لخنلاب مهويخخ اوطبري ىتح
 . حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه

 : ( ۲۲١ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 انث ماوعلا نب دابع انث - رفعج نب دمحم : وهو - يئئادملا رفعج وبأ انث
 هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع ردكنملا نب دمحم نع قاحسإ نب دمحم
 ايف بذكي « ةعادخ نينس لاجدلا مامأ نإ ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 ملكتيو «نئانخلا امف نمتؤيو .نيمألا ايف نوخيو «بذاكلا امف قدصيو .قداصلا
 .« ةماعلا رمأ يف ملكتي قسيوفلا » : لاق ؟ ةضييورلا امو : ليق 4 ةضييورلا اهيف

 : نمحرلا دبع وبأ لاق ةبيش يلأ نب ناهع انث : هدعب ثيدح. دعي لاق مث

 نع قاحسإ نب دمحم نع سيردإ نب هللا دبع ينثدح : لاق ناهع نم انأ هتعمسو
 هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاق كلام نب سنأ تعمس : لاق راتيد نب هللا دبع

 "يتسلل را داو كارا كا يب د هر ركب

 نفك ل 6 راو اجرت ف لو هلآ قو يع ذل لص ينل نع ف
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 : ( ۷٣٥4 ) هللا ههر درحأ مامإلا لاق

 :هثيدح يف نافع لاق ليهس نع دامح انئدح :الاق نافعو لماك وبأ انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبا نع هيبأ نع ملاص يأ نب ليهس انربخأ :

 9 ا ولم كاب ها بو

 . « رعشلا تويب الإ هنم نكت الو « ردملا تويب هنم

 . حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه

 :( هل ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع هيبأ نع ليهس انث ريهز انث د مشاه انثدح

 نركتف « نامزلا براقتي ىتح ةعاسلا موقت ال ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 مويلا نوكيو « مويلاك ةعمجلا نوكتو « ةعمجلاك رهشلا نوكيو « رهشلاك ةنسلا
 . ليهس معز . ةصوخلا « ةفعسلا قارتحاك ةعاسلا نوكتو « ةعاسلاك

 . ةيواعم نبا : وه ريهزو . نسح ثيدح اذه

 : ۸١( ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يلع لخد : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ديعس نب قاحسإ انث مش ثاه انث

Esنع دبع  AEE E A 

 دقل كءادف هللا ينلعج « هللا لوسر اي : تلق سلج املف : تلاق ۾ اقاحل يب يتمأ

 يموق نأ معزت : تلاق « ۲ ؟ وه امو ٠ : لاق « ينرعذ امالك لوقت تنأو تلخد

 مهيلحتست » : لاق ؟ كاذ مو : تلاق « ۲ معن: لاق ؟ اقا كب كتمأ عرسأ

 دنع وأ « كلذ دعب سانلا فيكف : تلقف : تلاق « « مهتمأ مهيلع سفنتو « ايانملا

 . ٠ ةعاسلا مهيلع موقت ىتح هفاعض هدادش لكأي ىبدو : لاق ؟ كلذ

 . اهتحنجأ تبنت مل يتلا بدانجلا وه : لجر هرسف : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : ( ٩۰ ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نب ديعس نب ورمع نبا : ينعي - ديعس نب قاحسإ انث : لاق مشاه انث

 نايل



 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلع لخد : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع - صاعلا

 . ثيدحلا تركذف « ملسو هلآ

 :( 35 ص ۳ + ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 يردخلا ديعس يأ نع يجانلا قيدصلا يأ نع فوع انث رفعج نب دمحم انث

 ءىلتمت ىتح ةعاسلا موقت ال ١ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاق

 - يتيب لهأ نم :وأ = يقرتع نم لجر جرخي مث » :لاق «« اناودعو املظ ضرألا
 . « اناودعو املظ تكلم ايس الدعو اطسق اهؤلمي

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 انثدح ريهز انثدح : لاقف ( ۲۷٤ ص ۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب « فوع نع ديعس نب ىبحي

 :( ۳۹۹ ص ١١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ءالعلا نب دمحم انثدحو ( ح ) مهثدح ديبع نب رمع نأ ددسم انثدح

 نع یی انزبخأ ۽ لافت انجز( خروع شايع نبا :ينعي - ركب وبأ انريخأ

 انربخ أ ىبموم نب هللا ديبع انربخأ : لاق مهاربإ نب دمحأ انثدحو ( ح ) نايفس

 -- رطف نع ىسوم نب هللا ديبع ينثدح :لاق مهاربإ نب دمحأ انثدحو ( ح ) ةدئاز

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع هللا دبع نع رز نع مصاع نع مهلك - دحاو ىنعملا

 : هثيدح يف ةدئاز لاق ٠ موي الإ ايندلا نم قبي مل ول ١ : لاق ملسو هلأ ىلعو

 يخي لهأ نم ٠ وأ « ينم الجر ثعبي ىتح و اوقفتا مث « « مويلا كلذ هللا لوطل »

 ¢ ڀا مسا هيبأ مساو يما هما ءىطاوي

 64 اروجو املظ تئلم اک ءالدعو اًطسق ضرألا المي ١ :رطف ثيدح يف داز

 كلمي ىتح ايندلا يضقنت ال » وأ « بهذت ال » : نايفس ثيدح يف لاقو

 . « يما همسا'ءىطاوي يتيب لهآ نم لجر « برعلا

 . نايفس ىنعمب ركب يلأو رمع ظفل : دواد وبأ لاق

 .ثيدحلا نسح « دوجنلا ينأ نبا : وه مصاعو « نسح ثيدح اذه
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 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ( 484 ص 1 ج) يذمرتلا هج رخأ ثيدحلا

 : ( 10348 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 هللا ىلص يبنلا نع هللا دبع نع رز نع مصاع ينثدح نايفس نع ىبحي انثدح

 برعلا كلمي ىتح - ايندلا يضقنت ال وأ - ايندلا بهذتال » :لاق ملسو هلا ىلعو هيلع

 . ٩ يمسا همسا ءىطاوي يتيب لهأ نم لجر

 . نسح ثيدح اذه

 يسفانطلا ديبع نب رمع انثدح : ( 579 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب ؛ دوجنلا يلأ نب مصاع نع

 : ( ٤٦۴ ص 5 + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ىب نع نابيش انثدح يدادغبلا دمحم نب نيسح انربخأ عينم نب دمحأ انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع ةبالق يأ نع ريثك ينأ نبا

 تومرضح رحب وحن وأ ءتومرضح نم ران جرختس » :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 ٠. ماشلاب مكيلع » :لاق؟ انرمأت امف هللا لوسر اي :اولاق « سانلا رشحت ةمايقلا موي لبق

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 1 : ( ۱۳۹۲ ض ۷ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نيصح نب نارمع نع فرطم نع ةداتق نع دام انريخأ ليعامسإ نب ىسوم انئدح

 ىتمأ نم ةفئاط لازت ال » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 دامح انث زهب انث : لاقف ( 459 ص ٤ ب ) دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا

 . هب « ةداتق نع ةملس نبا
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 : ( ۳۸ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر لاق : لاق ةركب يفأ نع يأ ينثدح ةنييع نع ديعس نب ىي ان

وتكم هينيع نيب «لامشلا نيعب روعأ لاجدلا ٠ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 : ب

 . ١ بتاكلاو يمألا هؤرقي « رفاك

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ۳۲۷ ص ٣ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رباج اني : لاق ريبزلا وبأ ينثدح دقاو نب نيسح ينثدح بابحلا نب ديز انث

 نيب بوتكم هنإ ١ : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاق

 . ٩ نمؤم لك هؤرقي « رفاك لاجدلا ينيع

 . ملسم طرش ىلع « نسح ثيدح اذه

 : ( ٥٤۳ ص ٤ ج ) هللا همحر مكاحلا لاق

 ليعامسإ نب ىسوم انث ةيزخ نب يرسلا انث ءىناه نب حلاص نب دمحم انثدح

ش نب هللا دبع نع ءاذحلا دلاخ انث ةملس نب دامح ان
 ردا نب نجحم نع قيق

تلا بطخ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر
 : لاقف سا

 « هللا لوسر اي : ليقف - تارم ثالث - « ؟ صالخلا موي امو ء صالخلا موي و

  ةنيدملا ىلإ رظنيف علطيف ءادحأ دعصيف «لاجدلا ءيجي ه :لاقف ؟ صالخلا موي ام

نأي مث « دمحأ دجسم اذه « ضيبألا رصقلا اذه ىلإ نورت الأ : هباحصأل لوقيف
 ي

 فرجلا ةخبس يتأيف « اتلصم اكَلَم اهباقث نم بقث لكب دجيف ؛ ةنيدلا
 برضيف

 قساف الو « ةقفانم الو قفانم ىقيي الف ؛ تافجر ثالث ةنيدملا فجرت مث « هقاور

 . ©« صالخلا موي كلذو « ةنيدملا صلخمتف « هيلإ جرح الإ ةقساف الو

 . هاجرخي ملو « ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 : ( ٤٤۲ ص ۱١ + ) هللا ههر دواد وبأ مامإلا لاق

 ءامهدلا ينأ نع لاله نب ديمح انريخأ ريرج انربخأ ليعامسإ نب ىسوم انئدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ثدحي نيصح نب نارمع تعمس :لاق

 انفي



 بسحي وهو هيتأيل لجرلا نإ هللاوف «هنع ًانيلف لاجدلاب عمس نم » : ملسو هلآ
 « تاببشلا نم هب ثعبي ال » وأ « تايبشلا نم هب ثعبي امم هعبتيف + نمؤم هنأ

 . لاق اذكه

 دعس نبا هقثو « سببب نب ةفرق : همسا ءامهدلا وبأو « حيحص ثيدح اذه

 . بيذهنلا بيذهت يف اك

 مزاح نب ريرج نع میک و :لاقف هللا همحر ةبيش يأ نبا هجرخأ ثيدحلاو

 هللا لوسر لاق : لاق نيصح نب نارمع نع ءام*دلا يبا نع لاله نب ديمه نع

 «عاطتسا ام هنع ًانيلف لاجدلا ج ورخمب مكنم عمس نم ٠ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 .« تاببشلا نم یری ام هعبتي ىتح هب لازي امف ؛نمؤم هنأ بسحي وهو هينأي لجرلا نإف
 : ( 55١ ص ٥ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر ىلوم ةنيفس نع نامهج نب ديعس ينثدح جرشح انث رضنلا وبأ انث
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر انبطخ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 «ىرسيلا هنيع روعأ وه ههتمأ لاجدلا ردح دق الإ يلبق يبن نكي مل هنإ الأ » :لاقف

 اهدحأ ؛نايداو هعم جرخي « رفاك هينيع نيب بوتكم «ةظيلغ ةرفظ ىنعلا هنيعب
 نييبن ناهيشي ةكئالملا نم ناكلم هعم < ران هتنجو « ةنج هرانف « ران رخآلاو « ةنج

 « هني نع امهنم دحاو « امهئابآ ءامسأو امهئامسأب امهتيمس تعش ول « ءايبنألا نم
 يبحأ تسل ؟ مكبرب تسلأ : لاجدلا لوقيف « هتنتف كلذو « هلامش نع رحآلاو

 « هيحاص الإ ؛سانلا نم دحأ هعمسي ام ؛تبذك :نيكلملا دحأ هل لوقيف ؟ تيمأو .

 « هتنتف كلذو « لاجدلا قدصي امنأ نونظيف « سانلا هعمسيف ؛ تقدص : هل لوقيف

 « لجرلا كلذ ةيرق هذه : لوقيف « اهيف هل نذؤي الف « ةنيدملا ينأي ىتح ريسي مث

 . ٠ "'قيفأ ةبقع دنع لجو رع هللا هكلهبف ماشلا يتأي ىتح ريسي مث
 . نسح ثيدح اذه

 . ثيدحتلا ةغيص فذحب اذك )١(

 قيرط يف ناروح نم ةيرق : فاقو ةنكاس ءايو رسكلا مث حتفلاب : قيفأ نادلبلا مجعم يف (1)
 . هنم دارملا . ه1 . قيفأ ةبقعب ةفورعملا ةبقعلا لوأ يف روغلا
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 : ( 157 ص ١١ + ) هللا همحر ةبيش يبأ نب ركب وبأ مامإلا لاقو

 ناهمج نب ديعس انثدح : لاق جرشح انثدح : لاق نيكد نب ''”لضفلا

 هل: ناف او لو نا لع ذا ل رحر انك ١ لاق ةنيفس نع

 هنيعب « ىرسيلا نيعلا روعأ وه « هتمأ لاجدلا رذح الإ يبن نكي م
 ةرفظ ىنهيا

 هتنجف « ران رخآلاو « ةنج امهدحأ ؛ نايداو هعم « رفاك هينيع نيب « ةظيلغ

مهدحأ « ءايبنألا نم نييبن ناببشي ةكئالملا نم ناكلم هعمو  ةنج هراثو « ران
 نع ا

أو يبحأ تسلأ ؟ مكبرب تسلأ : سانأل لوقيف « هلامش نع رخآلاو « هني
 ؟ تيم

 لوقيف ؛ هبحاص الإ سانلا نم دحأ هعمسي امف « تبذك : نيكلملا دحأ هل لوقيف

 ‹ هتنتف كلذو « لاجدلا قّدص امنأ نوبسحيف سانلا هعمسيف « تقدص : هيحاص

اذ ةيرق هذه : لوقيف « ايف هل نذؤي الف « ةنيدملا يي ىتح ريسي مث
 « لجرلا ك

 . « قيفأ ةبقع دنع هللا هلتقيف « ماشلا يتأي ىتح ريسي مث

 . نسح ثيدح اذه

 رضنلا وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( ۲۲۱ ص ه + ر دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « جرشح انث

 :(4١؟ ص 4 ج ) راتسألا فشك يف ا هللا همحر رازبلا لاق

 نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع ليضف نب دمحم انث رذنملا نب يلع انثئدح

 لاجدلا ررعألا جرخي » :لوقي قودصملا قداصلا مساقلا ابأ تعمس :لاق ةريره يأ

 هلا ءاش ام غلبيف « ةقرفو سانلا نم فالتخا نمز يف قرشلا لق ةلالضلا حبسم

ملا ىقليف < « اهرادقم ام ملعأ هللا « اموي نيعبرأ يف ضرألا نم غلبي نأ
 ةدش نونمؤ

ف « ءامسلا نم ملسو هيلع هللا ىلص ميرم نب ىسيع لزني مث « ةديدش
 « سانلا موقي

  لاجدلا حيسملا هللا لتق « هدمح نمل هللا عمس : لاق هتعكر نم هسأر عفر اذإف

 مساقلا ابأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ فلحأف « نونمؤملا رهظو

 هنأ امأو « قحلا هنإ و :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص قودصملا قداصلا
 «بيرق

 . ثيدحتلا ةغيص ركذ نودب اذك )0(
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 ۔ ٩ بيرق تا ره ام لكف

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 384 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

ةيمأ يبأ نب ةدانج انيلع نينس تس انك :لاق دهاجم نع نوع نبا ان ديز انث
 » 

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم راصنألا نم الجر انينأ : لاقف انبطخف ماقف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعم ام انثدح : انلقف هيلع انلخدف « ملسو هلآ ىلعو

 ماق : لاقف « هيلع انددشف « ساتلا نم تعم ام انثدحت الو « ملسو هلآ ىلعو

 حوسمم وهو «حيسملا مكترذنأ » :لاقف اتيف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 هتمالع « ءاملا راهنأو زبخلا لابج هعم ريسي - ىرسيلا : لاق هبسحأ : لاق - نيعلا

 : دجاسم ةعبرأ يتأي ال « لهنم لك هناطلس غلبي « احابص نيعبرأ ضرألا يف ثكمي

 كلذ نم ناك امهمو « روطلاو « ىصقألا دجسملاو « لوسرلا دجسمو « ةبعكلا

 . « روعأب سيل لجو زع هللا نأ اوملعاف

 « هييحي مث « هلتقيف « لجر ىلع طلسي » : لاق دق هبسحأ : نوع نبا لاقو

 . ©« هريغ ىلع طلسي الو

 . حيحص ثيدح اذه

 ةبيش يلأ نبا هجرخأو . ( ٤٠٠١ ص )و ( 174 ص ه + ) دمحأ هجرخأو

 .هب ,دهاجم نع روصنم نع ةدئاز نع يلع نب نيسح “لاقف ( ۱٤۷ ص ٠١ه + )

 : ( ۳۷۲ ص ه جر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 تيأر : لاق ةبالق يأ نع بويأ نع ديز نب دامح انث برح نب ناميلس انث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي وهو هب سانلا فاط دقو « ةنيدملاب الجر

 نم لجر اذإف « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق « ملسو هلا ىلعو

 نم نإ ؛ : لوقي هتعمسف : لاق « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ

 تارم ثالث « كبح كبح كبح هدعب نم هسأر نإو « لضملا باذكلا دعب

 . ثيدحتلا ةغيص فذحب ءاذك (0)
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ر تسل : لاق نمف « مكبر انأ : لوقبس هّنإو و
 انلكوت هيلع هللا انبر نكل ؛ انب

 ٠ ؟ ناطلس هيلع هل نكي مل « كرش نم للاب ذوعن « انبنأ هيلإو

 - حيحص ثيدح اذه

ج ) راتسألا فشك يف م رازبلا مامإلا لاق
 دمحم انثدح : ( ۱۳۲ ص 4 

ع نع ليئارسإ انف = سوم نبا : ينعي - هللا ديبع اش ةمارك نب نايع نی
 ما

اق :لاق ةفيذح نع قيقش نع
لعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل

 ل ١ :ملسو هلا ى

 - ٠ نيباذك ةعاسلا يدي نيب

 . دانسإلا اذهب الإ ظفللا اذهب ةفيذح نع ىوري هملعن ال : رازبلا لاق

ينأ نبا : ره مصاعو ‹« نسح ثيدح اذه
 . دوجنلا 

 : ( ۳۸۹ ص ٩ + ) هللا ههر دمحأ مامإلا لاق

أ نع شمعألا تعم :لاق ينأ انث ريرج نب بهو انث
 ةفيذح نع لئاو ي

لع هللا ىلص هللا لوسر دنع لاجدلا ركذ : لاق
 انأَل ٠ : لاقف ملسو هلآ ىلعو هي

لاجتلا تک نم ينج لوعأ كدب ةا
 ا الإ جام هجا وجنب ناز ءا

 ايننللا تاع ذم ةف تعم انو ا
 ٠ لاجدلا عملا ةر الو ةو

دح لاجدلا يف حيحصلا يف ةفيذحلو . حيحص ثيدح اذه
 .اذه ريغ ثي

فشك يف < لاق هللا همحر رازبلا هجرخأ ثيدحلاو
 4٠ ١(: ص 4 ج) راتسألا 

كب وبأ انث مدآ نب یی اش بیر وبأ ارح
 ناميلس نع شمعألا نع شايع نب ر

ذح نع باهش نب قراط نع ةرسيم نا
 هلا للص هللا لوسر دنع انك : لاق ةفي

سر لاقف «لاجدلا ركذف ملسو هلآ ىلعو هيلع
 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لو

ةنف نم يدنع وأ مكضعب يأ و
بك الو ةريغص ةف نم سيل « لاجدلا 

 ةري

بق ام ةنتف نم اجن نمف «لاجدلا ةنتفل عنصت اإ
 « املسم رضي ال هللاو < اهنم اجت اهل

 : . ( رفاك هينيع نيب بوتكم

 . اذه ريغ ثيدح هل : يمئيملا لاق

عم نبا هقثو دقو ؛ ةرسيم نب ناميلس اإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا
 ني
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 . ةعفنملا ليجعت يف ا يناسنلاو

 : ( ١75 ص 4 ج ) راتسألا فشك يف ا( رازبلا مامإلا لاق

 نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع لبضف نب دمحم انث رذنملا نب يلع انثدح
 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق مصاع نب ناتلفلا هلاخ
 “دنا يف نالجر اذإف « ةلالضلا حيسم تيرو « اهتيسنأ مث ردقلا ةليل تيرأ ه

 حيسم اماف ءرخاوألا رشعلا يف اهوبلطاف ءاهتيسناف امهنيب تزجحف «نايحالتي نالف
 .« نطق نب ىزعلا دبع هنأك رحنلا ضيرع «ىرسيلا نيعلا حوسمم «ةيبجلا ىلجأ لجرف ةلالضلا

 الإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع هاوو ادحأ ملعن ال : رازبلا لاق
 . قيرطلا اذه الإ هل الو « ناتلفلا

 . نسح ثيدح اذه

 : هللا همخر لاقف ( ه4١ ص ١ + ) ةبيش يلأ نبا هلوأ جرخأ ثيدحلا
 : لاق مصاع نب ناتلفلا هلاخ نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع سيردإ نبا انثدح
 « اهتيسنأف رداقلا ةليل تيأر ينإ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 ١ . © ارتو رخاوالا رشعلا يف اهوبلطاف

 1١59(: ص ١١ + ) هللا همحر ةبيش يلأ نب ركب وبأ مامإلا لاقو
 ينعي د لاح نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع سيردإ نب "تا دبع

 امأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق - مصاع نب ناتلفلا
 هنأك ةمامد هب ءرحنلا ضيرع «ىرسيلا نيعلا حوسمم ؛ةببجلا ىلجأ لجرف لاجدلا
 . « نالف نب ىزعلا دبع 9 وأ « ىرعلا دبع نب نالف

 . نسح ثيدح اذه

 )١( ةياهنلا نم . ها ماشلا ةغلب « ماعطلا هيف سادي يذلا عضوملا وهو : رديلا : رذنألا .
 ) )۲ثيدحتلا ةغيص ركذ نودب اذك .

 )( هانتبثأ ام : باوصلاو « دلاخ نع لصألا يف .
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 :( ۷۷ ص + + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب رمع نب مصاع ينثدح لاق قاحسإ نب دمحم نع يبأ انث بوقعي انثدح

 ديعس ينأ نع لهشألا دبع ينب دحأ ديبل نب دومحم نع يرقظلا مث م يراصنألا ةداتق

 جوجأي حتفي ٠ :لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر تعمس :لاق يردخلا

 «(نولسني بدح لك نم إف :لجو زع هللا لاق اک ؛سانلا ىلع نوج رخي جوجأمو

 ميملإ نومضيو « مهنوصحو مهنئادم ىلإ منع نوملسملا زاحنيو « ضرألا نوشغيف

 هيف ام نويرشيف رهنلاب ره مهضعب نإ ىتح « ضرألا هايم نوبرشيو « مهيشاوم

 ءام انهاه ناك دق :لوقيف ربنا كلذب رهل مهدعب نم نإ ىتح ءاسبي هوكرتي ىتح

 ءالؤه : مهلئاق لاق ةئيدم وأ نصح يف دحأ الإ سانلا نم قبي مل اذإ ىتح « ةرم

 مث « هتبرح مهدحأ زبي مث : لاق « ءامسلا لهأ يقب « مهنم انغرف دق ضرألا لهأ

 ال كلذ ىلع مه انيف ءاةضفلاو البلل امم ةف جر املا ىلإ اه يهرب

 «ینوم نوحبصيف «مهقانعأ يف جرخي يذلا رارجلا فغنك مهقانعأ يف ادود هللا ثعب

 اذه لعف ام رظنيف هسفن يرشي لجر الأ : ا

 « لوتقم هنأ ىلع اهنظأ دق « هسفنل ابستحم كلذل مهنم لجر درجتيف : لاق ؟ ودعل

NS SSاورشبأ الأ « » 

 «مهيشاوم نوحرسيو «مېوصحو مېنئادم نم نوجرخيف ېک ودع مافك دق هللا ناف

 نم ءيش نع ركشت ام نسحأك هنع ''ركشتف مهموحل اّلِإ يعر اه نوكي امف
 . , طق هتباصأ تابنلا

 . نسح ثيدح اذه

 ريهز انثدح : هللا همحر لاقف ( 507 ص ۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب « مهاربإ نب برقعي انثدح

 بيرك وبا انثدح :هللا همحر لاقف ( ۱۳۹۳ ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأو

 .هب ءةداتق نب رمع نب مصاع ينثدح قاحسإ نب دمحم نع ريكب نب سنوي انث

 ١ ةيابنلا يف اک ءامحش هىلتمتو نمست : يأ .
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 a نبا a ولطلب تاعألا
 : ( ۲٤١ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 شيبح نب رز نع ةلدهب نب مصاع نع ديز نب دامح انث یسوع نب نسح ان
 « ملعلا ءاغتبا : تلق ؟ كب ءاج ام : لاقف يدارملا لاسع ني ناوفص تيتأ :لاق

 ركذف « لعفي امب اضر ملعلا بلاطل اهبتحنجأ عضتل ةكئاللا نأ ينغلب دقل : لاقف

 نم عم ءرملا » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسو هل لاقف . ثيدحلا

 برغملاب لعج لجو زع هللا نأ ١ ينثدح ىتح « ينثدحي حرب امف : لاق « بحأ

 « « هلبق نم سمشلا علطت مل ام قلغي ال ؛ ةبوتلل اماع نوعيس هضرع ةريسم اباب
 .4 اهناهإ اًسفن عفني ال كبر تايآ ضعب تأي موي ] :لجو زع هللا لوق كلذو

 . نسح ثيدح اذه

 ثعبلاب ناميإلا

 :(ه١١ ص ٠١ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ةدانق نع يأ ينثدح ماشه نب ذاعم انربخأ :لاق ىنملا ني دمحم انثدح

 يملسلا ےن يأ نع يرمعيلا ةحلط يبأ نب نادعم نع دعجلا يبأ نب لاس

 لاق « فئاطلا رصقب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم انرصاح : لاق

 هللا لوسر تعمسف كلذ لك .فئاطلا نصحب فئاطلا رصقب :لوقي يأ تعمس :ذاعم

 ۲ ةجرد هلف لجو زع هللا ليبس يف مهسب غلب نم ٠ :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 اميأ ٠ : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسو . ثيدحلا قاسو

 امظع «هماظع نم مظع لك ءاقو لعاج لجو زع هللا نإف ءاملسم الجر قتعأ ملسم لجر
 ءاقو لعاج هللا نإف ؛ةملسم ةأرما تقتعأ ةأرما اأو ءرانلا نم هررحم ماظع نم

 . ٠ ةمايقلا موي رانلا نم اهررحم ماظع نم امظع « اهماظع نم مظع لك

 . ملسم طرش ىلع ‹ حيحص ثيدح اذه

 . ( ۲١ ص 5 + ) يباسنلا هاور ثيدحلا

 . ةسبع نب ورمع وه (۱)
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 :( 5657 ص ه ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاقو
 ملاس نع ةداتق نع هيبأ نع ماشه نب ذاعم انثدح راشب نب دمحم انثدح

 هللا لوسر تعم :لاق يملسلا حيجن يلأ نع ةحلط ينأ ني نادعم نع دعجلا يأ نبا

 .6 ررحم لدع هل رهف هللا ليبس يف مهسب ىمر نم » :لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص
 . حيحص نسح ثيدح اذه

 : ( 1١١ ص 4 جر هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 انثدح : لاق عيمج نب ديلولا نع ىيحي انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 هللا ىلص قودصملا قداصلا نإ : لاق رذ يأ نع ديسأ نب ةفيذح نع ليفطلا وبأ

 نيمعاط نيبكار جوف : جاوفأ ةئالث نورشحي سانلا نأ يتثدح ملسو هلا ىلعو هيلع

 نوشمي جوفو « رانلا مهرشحتو مههوجو ىلع ةكئالملا مهبحست جوفو « نيساك
 ةقيدحلا هل نوكتل لجرلا نإ ''”ىتح ىقبي الف .رهظلا ىلع ةفآلا هللا يقلي .نوعسيو
 . اهيلع ردقي ال بتقلا تاذب اهيطعي

 . ملسم طرش ىلع ‹ نسح ثيدح اذه

 : ( ۱۸۳ ص ” + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع ماشه نع ةملس نب دامح انث عيكو انث

 .« اهسرغيلف ةلسف هدي يفو ةمايقلا ك دحأ ىلع تماق نإ 9 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 :لاق ديز نب ماشه انث دامح ان زبب انث :( ۱۹۱ ص ۳ + ) هللا همحر لاقو

 ْنِإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع .هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ تعم

 .6 لعفيلف اهسرغي ىتح موقت الأ عاطتسا نإف « ةليسف كدحأ ديبو ةعاسلا تماق

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 :هللا همحر لاق ( ١١١ ص ۳ + ) بختنملا يف ديمح نب دبع هجرخأ ثيدحلا

 ماشه انثدح :لاق ةملس نب دام انثدح : الاق لضفلا نب دمحمو ديلولا وبأ ينثدح

 . هب « سنا نع ديز نبا

 . ضايع نع يبطرقلا هلاق اك « ايندلا يف اذه هرخأ ىلإ « لججرلا نإ ىتح » : هلوق نم )١(

4o 



 انثدح : هللا همحر لاقف ( 158 ص ) درمملا بدألا يف يراخبلا هجرخأو

 . هب « ةملس نب دامح انثدح : لاق ديلولا وبأ

 : هللا همحر لاقف ( ۸١ ص ۲ + ) راعسألا فشك يف ام رازبلا هجرخأو
 . هب « ةملس نب دامح انث نمحرلا دبع انث ةشبك يأ نب نيسحلا انثدح

 . دامح الإ ديز نب ماشه نع هاور ملعن ال : لاق مث

 : ( 38414 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا دبع نع قيقش نع دوجنلا يلأ نب مصاع نع ةدئاز انثدح ةيواعم انثدح

 سانلا رارش نم نإ » : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم : لاق
 . « دجاسم روبقلا ذختي نمو « ءايحأ مهو ةعاسلا هكردت نم

 . ورمع نبا : وه ةيواعمو « نسح ثيدح اذه

 يدهم نب نمحرلا دبع انثدح : ( 4١ 55 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ةدئاز انثدح

 ١15١(. ص 4 ج) راتسألا فشك يف اک رازبلاو (؟1١ ص ٩ ج) ىلعي وبأ هجرخأو

 . نيحيحصلا يف « ءايحأ مهو ١ : هلوق ىلإ
 : ( 3١75 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ذأ لوقو ا نع رادع نأ ني نافع ی ا دنع ايدج

 ذختا املف « ربنملا ذختي نأ لبق عذج ىلإ بطخي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 نحل هنضتحأ مل ولو ١ : لاق « نكسف هنضتحاف هاتأف هيلع بح هيلإ لوحتو ربنملا

 . « ةمايقلا موي ىلإ

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سنأ نع تباث نع دامح انثدح نافع انثدح

 . هلثم ملسو هلآ

 . ةملس نبا : وه دامحو « ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 : ( ۲٤۰۰ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نع رامع يلأ نب رامع نع ةملس نب دامح انثدح ىموم نب نسح انثدح
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 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ينانبلا تباثو ٠ سابع نبا
 نحف « ربنملا ىلإ لوحت رينا ذختا املف « ةلخن عذج ىلإ بطخي ناك ملسو هلآ
 « نكسف هنضتحاف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هاتأ تح « عذجلا

 .« ةمايقلا موي ىلإ نحل هنضتحأ مل ول ١ :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف

 : ( ۲۹۷ ص ه + ) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق
 نب ناميلس نع رج نبا انثدح ةدابع نب حور انثدح عينم نب دمحأ انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع لبج ني ذاعم نع رماخي نب كلام نع ىموم
 نمو « ةنجلا هل تبجو ةقان قاوف ملسم لجر نم هللا ليبس يف لتاق نم 9 : ملسو
 «تناك ام رزغأك ةمايقلا موي ءيجت اهنإف ةبكن بكن وأ ءهللا ليببس يف احرج حرج

 . ٠ كسملا اهحيرو نارفعزلا اهنول
 . حيحص ثيدح اذه

 هللا ليبس يف لتاق نم 0 : هنم ( 377 ص ١ + ) هجام نبا جرخأ ثيدحلا
 . « ةّنجلا هل تبجو ةقان قاوف ملسم لجر نم لجو زع

 : ( ١١4 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ثراحلا نب هللا دبع نع ةرم نب ورمع نع ةبعش نع يدع يأ نبا انث
 هيلع هللا لص هللا لوسر تعم : لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ريثك يأ

 هللا نإف « شحفلاو مكايإو « ةمايقلا موي تاملظ ملظلا ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو
 ؛ مكلبق ناك نم كلهأ حشلا نإف ء حشلاو مايو « شحفتلا الو شحفلا بحي ال

 « اورجفف روجفلاب مهرمأو « اولخبف لخبلاب مهرمأو « اوعطقف ةعيطقلاب مهرمأ
 ملسي نأ » : لاق ؟ لضفأ مالسإلا نأ « هللا لوسر اي : لاقف لجر ماقف : لاق
 ةرجملا يأ ء هللا لوسر اي : لاقف رخآ وأ كاذ ماقف « كديو كناسل نم نوملسملا
 يدابلاو رضاحلا ةرجه :ناترجه ةرجهلاو ءكبر هرك ام رجهت نأ » :لاق ؟لضفأ
 ةيلب امهمظعأ ااو دونا اذإ عيطيو ٠ يعُد اذإ بيجي نأ يدابلا ةرجهف

 . « ارجأ امهلضفاو
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اسنلا هقثو همنا يف فلتخم يديبزلا وه ريثك وبأو . حيحص ثيدح اذه
 ين

 . بيذبتلا بيذبم يف اک

فتلا يف هللا همحر يئاسنلا هجرخأ ثيدحلاو
 :هللا همحر لاقف ( ۱۳۱ ص ۲ + ) ريس

نعي . نيسح انأ هللا دبع نب ةدبع ان
 ' ليضف نع . يفعجلا يلع نبا : ي

 رمقألا نب "وهز نع ةرم نب ورمع نع شمعألا نع
 لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع

لظلا اوقتا ٠ :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ةمايقلا موي تاملظلا هنإف م

 كلهأ هنإف « حشلاو مايإو « شحفتلا الو شحفلا بع ال هللا نإاف شحفلا اوقتاو

 روجفلاب مهرمأو ءاوملظف ملظلاب مهرمأ ؛مكلبق ناک نم
 . ارعطقف ةعيطقلاب مه رمأو ءاورجفف

 : ( ۱۰۲ ص ۱ جر هللا همحر ماجلا لاق

أ بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح
مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمح ًابن

 انأ 

محرلا دبع يأ نع هيأ نع شايع نب هللا دبع ينربخنأ بهو نبا
 هللا دبع نع يلبحلا ن

ق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ صاعلا نب ورمع نبا
 مك نم ٠ : لا

 . « ران نم ماجلب ةمايقلا موي هللا همجلأ املع

يخيشلا طرش ىلع ءنييرصملا ثيدح نم حيحص دانسإ اذه
 .ةلع هل سيلو ن

 حيحصلاو « ماحلا لاق اذك : نمحرلا دبع وبأ لاق
 * امهطرش ىلع سيل هنأ

جر نم سيل مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم
 م « بيذبتلا بيذبع يف اک « امها

الث يلبحلا نمحرلا دبع وبأو هوبأو شايع نب هللا دبع
 اوسيلو « مليم لاجر نم مهتئ

 . بيذهتلا بيذهت يف اك « يراخبلا لاجر نم

 : ( ١١7 ص ه ج) هللا هجر دمحأ ْمامإلا لاق

رخ نع رهسم نب ناميلس نع شمعألا اث عيكو ان
 رذ يأ نع رحلا نب ةش

سو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاق : لاق
 عزا رظنا « رذ ابأ اي » : مل

ح هيلع لجر اذإف « ترظنف : لاق . « دجسما يف لجر
 ٠ اذه : تلق : لاق . ةل

. 
 )١( فارشألا ةفحت يف ج قوزرم نبا وه : ليضف

 ) )۲ريثك وبأ وه المتقدم 
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 هيلع لجر اذإف « ترظنف : لاق . « دجسملا يف لجر عضوأ رظنا ١ ال لاق

 : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . اذه : تلق : لاق . ""قالخأ

 . « اذه لثم نم ضرألا ءلم نم ةمايقلا موي ريخأ هللا دنع اذه و

 : لاق رذ يأ نع بهو نب ديز نع شمعألا انث : الاق ىلعيو رين نبا انث

 ءرذ ابأ اي 9 :لاقف دجسملا يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا عم يشمأ تنك

 . ثيدحلا ركذف . « دجسملا يف لجر عفرأ رظناو « كسأر عفرا

 ثيدحلا ركذف . رذ يبأ نع بهو نب ديز نع شمعألا انث ديبع نب دمحم انث

 ١ اذه لثم ضرألا بارق نم هللا دنع ريخ ٠ : لاقو

 . ديز نع ةيواعم وبأ لاق اذكو

 .هركذف «ةشرخ نع رهسم نب ناميلس انث ش شمعألا نع ةدئاز انث ةيواعم وبأ انثدحو

 ءرهسم نب ناميلس :نيخيش هيف شمعألل نأ رهاظلاو ,عيحص ثيدح اذه

 . ملعأ هللاو . بهو نب ديزو

 . ( 747 ص ٤ + ) راتسألا فشك يف ام رازبلا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۱٤۲٩٤ ص ۲ + ) هللا هحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نب رمع انث : الاق ةديبع نب ةبش نب رمعو يردحجلا تباث نب دمحأ انثدح

 نع دوعسم نب هللا دبع نع مزاح يها نب سيق نع دلاخ ينأ نب ليعامسإ انربخأ يلع

 اهل هتبثوأ ضرأب مكدحأ لجأ ناك اذإ ١ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 بر : ةمايقلا موي ضرألا لوقتف « هناحبس هللا هضبق هرثأ ىصقأ غلب اذإف « ةجاحلا

 . « ينتعدوتسا ام اذه

 . حيحص ثيدح اذه

 ( ١97 ص ١ + ) ةنسلا يف هللا همحر مصاع يأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 نع يلع نب رمع انثدح يعيطقلا مزح يخأ نب ىبحي نب دمحم انثدح : لاقف

 . هب « دلا يلأ نب ليعامسإ

 . لاب بوث :يأ نو
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 يمدقملا يلع نب رمع قيرط نم ( 41و 4١ ص ١ + ر عاجلا هجرخأو

 . هب « ليعامسإ نع

 . هب « ليعامسإ نع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرط نمو

 . هب « ليعامسإ نع مشه قيرط نمو

 هفقوو «ليعامسإ نع تاقثلا نم ةثالث ثيدحلا اذه دنسأ دق :كاحلا لاق مث

 يف ةقثلا نم ةدايزلا جارخإ نم انطرش ام ىلع نحنف « ةنييع نب نايفس هنع

 . دنسلاو لصولا

 اطوسبم كلذ تركذ اک «طورشب ةلوبقم ةقثلا ةدايز :نمحرلا دبع وبأ لاق

 هللا همحر مالا لوقي مك ءانه طورشلا ترفاوت دقو «عبتتلاو تامازلإلا ةمدقم يف

 ::( ۳۳۹ نص ۲ + ) ىلعي وبأ مامإلا لاق

اق ديعس يبا نع حلاص يبا نع شمعألا نع ريرج انثدح نائع انثدح
 : ل

 روصلا بحاصو معنأ فيك » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 « هللا لوسر اي :انلق : : ليق ۴ خفني نأ رمؤي ىنم رظنني هتبيج انحو قتلا دق

 . انلكوت هللا ىلع < « ليكولا معنو هللا انبسح : اولوق و : لاق ؟ ذعموي لوقن ام

 ( ٠١١ ص ۲ + ) ناسحإلا يف اک نابح نبا هجرخخأو حيحص ثيدح اذه

 .ةبيش يبأ نب ناثع انثدح :لاق دادغبب يراخبلا نب هللا دبع انربخأ :هللا همحر لاقف

 ةبيش يأ نب نافع نع ىلعي وبأ انربخأ :لاق مث « ليكولا معنو ١ :هلوق ىلإ هركذف

 . « ليكولا معنو هللا انبسح و : هلوق : لاق هوحن دانسإب

Oe و اسأل Ng r e منالا ل 

 مهاربإ نب دمحأ انثدح : لاق قشمدب يناغرفلا نيكرأ نب بجاح انربخأ

 حلاص يأ نع شمعألا نع ةبعش نع يدهم نب نمحرلا دبع انثدح : لاق قرودلا

 ءاًدعقم موق دعق ام » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع

 نإو « ةمايقلا موي ةرسح ميملع ناك الإ « يبنلا ىلع نولصيو « هيف هللا نوركذي ال

 . 2 باوثلل ةنجلا اولخد



 « نيكرأ نب بجاح الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 ( ۲۷۱ ص ۸ + ) خيراتلا يف بيطخلا همجرت نيكرأ نب كلام نب بجاح وهو

 . اها . ةقث ناك : لاقو

 : ( ۷۲ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 لجر نع رمعي نب ىبحي نع سيق نب قرزألا انث ةملس نب دامح انث نافع انث
 دبعلا هب بساحي ام لوأ :  لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم
 « اورظنا : لاق اهمتأ نكي مل نإو « ةمات هل تبتك اهَمتأ نإف « هتالص ةمايقلا موي

 لامعألا ذحخؤت مث «ةاكزلا مث .هتضيرف نم عيض ام اولمكأف عوطت نم يدبعل نودجت
 . « كلذ بسح ىلع

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 4١7 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ينثدح : لاق ةرم تعمس : لاق ةرم نب ورمع ينثدح ةبعش انث ىيخحي انث

 هللا لوسر انيف ماق : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبلا باحصأ نم لجر

 مكموي أ نوردتأ » : لاقف ةمرضخم ءارمح ةقان ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 يأ نوردتأ ء ربكألا جحلا موي « مقدص » : لاق . رحنلا موي : انلق : لاق « ؟ اذه

 نوردتأ « مصألا هللا رهش « عقدص » : لاق . ةجحلا وذ : انلق « ؟ اذه كرهش
 : لاق « « متقدص » : لاق . مارحلا رعشملا : انلق : لاق ٠ ؟ اذه مدلب دلب يأ

 يف ءاذه مر هش يف اذه مكموي ةمرحك « مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد نإف ؛
 الا ءاذه کدلبو ءاذه كرهشو « اذه مكموي ةمرحك » : لاق وأ ؛ اذه مدلب

 « يهجو اودوست الف « مألا مكب رئاكم ينإو ء كرظنأ ضوحلا ىلع مكطرف ينإ
 هدعقم أوبتيلف لع بذك نمف « ينع نولأستسو « ينم متعمسو « ينومتيأر دقو الأ

 « بر اي :لوقأف «نورخا ينم ذقنتسمو ءاثانإ وأ الاجر ذقنتسم ينإو الأ ءرانلا نم
 . « كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ : لاقيف . يباحصأ

 . حيحص ثيدح اذه



 :( 5964 ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 لجر نع ناسح نب ىي نع كرابملا نبا انث يناقلاطلا قاحسإ نب مهاربإ انث

 حتفلا ماع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا فلخ تيلص : لاق ةنانك يتب نم

 . « ةمايقلا موي ينزخت ال مهللا » : لوقي هتعمسف

 اريبك اخيش ناك و « سدقملا تيب لهأ نم ناسح نب ىيحي : كرابملا نبا لاق

 . مهفلا نسح
 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ١١١ ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 دمحم وبأ ريعس نب كلام انربخأ يرصبلا يرهزلا دمحم نب هللا دبع انئدح

 : الاق ديعس يلأ نعو ةريره يأ نع حلاص يأ نع نع شمعألا انربخأ يميقلا يفوكلا

 لوقيف ةمايقلا موي دبعلاب قوي ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق
 كتك تو ؟ ثرحلاو ماعنألا كل تركسو ؟ ادلوو ارصبو اعم كل لعجأ ملأ : هل

 : هل لوقيف . ال : لوقيف ؟ اذه كموي يقالم كنأ نظت تنكف ؟ عبرتو سأرت

 . © ينتيسن اك كاسنأ مويلا

 . بيرغ حيحص ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 :(7 17 ص دمصلا هللا لضف نم ۲ ج) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا لاق

 ورمع نب دمحم نع دمحم نب زيزعلا دبع انثدح :لاق هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح

 تإ: لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبل نع ةملس يلأ نع

 لامعألاب سانلا ينيتأي الف ءبسن نم برقأ بسن ناك نإو « نوقتملا ةمايقلا موي ُقايلوأ

 ءاذكهو اذكه :لوقأف « دمحم اي : نولوقتف « مكباقر ىلع اهنولمحت « ايندلاب ينوتأتو

 . هيفطع الك يف ضرعأو . « ال

 ( 485 ص ۲ + ) ةنسلا يف مصاع يأ نبا هجرخأ دقو .نسح ثيدح اذه

 بساك نباو .. هب دمحم نب زيزعلا دبع انث بساك نبا اتثدح : هللا همحر لاقف

For 



 . بساك نب ديمح نب بوقعي ره

 . هفعض حجارلاو . بيذبتلا بيذهت يف هتمجرت

 :( 8١5 ص ۲ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

اق ةريره يبأ نع دمحم نع ماشه نع ركب وبأ انأ رماع نبا انثدح
 : ل

رخ «ةجاحلا نم مهب ام ىأر املف «هلهأ ىلع لجر لخد
 تار ر املف « ةيربلا ىلإ ج

 .انقزرا مهللا :تلاق مث هترجسف رونتلا ىلإو ءاهتعضوف ىحرلا ىلإ تماق هتأرما

 : لاق . التم هتدجوف رونتلا ىلإ تيهذو : لاق . تألتما دق دق ةئفجلا اذإف ترظنف

 ىلإ ماقف . انير نم معن : هتأرما تلاق ؟ اعيش يدعب مبصأ : لاق جوزلا عجرف

هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلل كلذ ركذف « ىحرلا
 هنإ امأو : لاقف « « ملسو 

 . « ةمايقلا موي ىلإ رودق لزت مل اهعفري مل ول

 دوسألا :وه رماع نباو « حيحصلا لاجر هلاجر 0 ثيدح اذه

 :( 55 ص ) فيضلا ماركإ يف يلرحلا مهاربإ مامإلا لاقو

ةريره يأ نع دمحم نع ماشه نع ركب وبأ انثدح سنوي نب دمحأ انثدح
 

0 جرخف «ةجاح نم مه ام ىأرف هلهأ ىلع لخد الجر نأ
 

 ءاوش ىألم رونتلا اذإو « نحطت ىحرلا اذإف . ربخنو نجتعن ام انقزرا مهللا

 00 قزر « معن : تلاق ؟ ءيش كدنعأ : لاقف اهجوز ءاجف

 لاقف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ركذف «اهلوح ام سنكف
: 

 . « ةمايقلا موي ىلإ ترادل اهكرت ولو

 .هدج ىلإ بسن «يعوبريلا سنوي نب هللا دبع نب دمحأ :وه سنوي نب دمحأ

 سابعلا انثدح : ( ۲٦۷ ص 4 + ) راتسألا فشك يف اي رازبلا لاقو

 نع ماشه نع شايع نب ركب وبأ انثدح سنوي نب دمحأ انثدح بلاط يب نبا

 ةجاحلا نم مهب ام ىأرف « هلهأ لجر قأ : لاق ةريره يبأ نع دمحم
 جرخف «

 ةنفجلا اذإف . زينو نجعن ام وأ نحطت ام انقزرا مهللا : هتأرما تلاقف « ةيربلا لإ

For 



 :لاقف اهجوز ءاجف « ءاوش بونج ىألم رونتلاو ؛نحطت ىحرلاو ءاٌربخ ىألم

 «اهوح سنكف ىحرلا عفرف هللا قزر دق وأ « هللا قزر : تلاق ؟ ءيش مدنع

 .« ةمايقلا موي ىلإ تنحطل اهتكرت ول ؛ :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 . شايع نب ركب وبأ الإ ماشه نع هاور ملعن ال : رازبلا لاق

 : ( هالا ص 4 ج ) هللا همحر عاجلا لاق

 أبنأ مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم أبنأ بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح

 نب ةبقع عم هنأ هئدح يرفاعملا ةناشع ابأ نأ ثراحلا نب ورمع ينربخأ بهو نبا

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر : لوقي هنع هللا يضر ينهجلا رماع

 ىلإ هقرع غلبي نم سانلا نمف « سانلا قرعيف ضرألا نم سمشلا وندت ١ : لوقي
 نم مهنمو « هيتبكر ىلإ غلبي نم مهنمو « قاسلا فصن ىلإ غلبي نم مهنمو « هيبعك

 غلي نم مهنمو « هيبكتم غلبي نم مهنمو « ةرصاخلا غلبي نم مهنمو ء زجعلا غلي
 هللا لوسر تيأر « هاف اهمجلأف هديب راشأو « « هيف طسو غلبي نم مهنمو « هقنع

 «ةراشإ هديب برضو ؛ هقرع هيطغي نم مہنمو » اذكه ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . الامشو انيمي هتحار رود « سأرلا بيصي نأ ريغ نم هسأر قوف هدي ٌرمَأف

 . هاجرخي لو « دانسإلا حيحص ثيدح اذه

 :لاق ملس نبا انربحخأ :لاقف ( ۲۲٢ ص ٩ + ) نابح نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ء« بهو نبا انثدح : لاق ةلمرح انثدح

 دباعلا ثدحلا مامإلا : لاقف ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا همجرت ملس نباو

 ها . يبمدقملا لصألا يبايرفلا بيبح نب ملس نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ ةقثلا

 . ريسلا نم دارملا

 : ( ٤۳ ص ١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةبقع ينثدح يرصعلا ناميلس ابأ تعمس : لاق ديز نب ديعس انث نافع انث

 : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةركب ابأ تعم“ : لاق نابهص نبا

Pot 



 شارفلا عداقت طارصلا ةبنج مهب ' 'عداقتف «ةمايفلا موي طارصلا ىلع سانلا لمحي ٠

 نذؤي مث ٠ : لاق « « ءاشي نم هتمح رب ىلاعتو كرابت هللا يجنيف » : لاق « رانلا يف

 «نوجرخيو نوعفشيو «نوجرخيو نوعفشيف ءاوعفشي نأ ءادهشلاو نييبنلاو ةكئالملل

 نم نوجرخيو نوعفشيو ٠ : اضيأ لاقف ؛ ةرم نافع دازو ء « نوجرخيو نوعفشيو

 . « ناميإ نم ةرذ نزي ام هبلق يف ناك

 .هلثم ديز نب ديعم انث نابأ نب دمحم انث :( دمحأ نب هللا دبع وه ) نمح رلا دبع وبأ لاق

 : ( ۲۷ ص ۰ + ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 لقث : لاق نسحلا نع ىلعملا وبأ - ةرم نيا ينعي - ديزي انث دمصلا دبع انث

 ينأ لقعم اي ملعت له : لاقف هدوعي دايز نب هللا ديبع هيلإ لخدف « راسي نب لقعم

 راعسأ نم ءيش يف تاخد ينأ ملعت له : لاق . تملع ام : لاق ؟ امد تكفس

 ىتح هللا ديبع اي عمسا : لاق مث . ينوسلجأ : لاق . تملع ام : لاق ؟ نيملسملا

 «نيترم الو ةرم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هعمسأ مل اعيش كئدحأ

 نم ءيش يف لخد نم ۾ : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس

 نم مظعب هدعقي نأ ىلاعتو كرابت هللا ىلع اقح نإف « مهيلع هيلغيل نيملسملا راعسأ

 ؟ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس تنآ : لاق .« ةمايقلا موي رانلا

 . نيترم الو ةرم ريغ « معن : لاق

 ةرم نب ديز وهو « فحصت ىلعم وبأ ةرم نب ديزيو . حيحص ثيدح اذه

 بيذهج يف هتمجرت دجأ ملو «متاح ينأ نبال ليدعتلاو حرجلاو ينالودلل ىنكلا يف اک

 لاقو « نيعم نب ىيحيو يسلايطلا دواد وبأ هقثو هنأ ليدعتلاو حرجلا ينو

 . ثيدحلا حلاص : متاح وبأ

 مهضعب تام اذإ : موقلا عداقتو ء ضعب قرف مهضعب ايف مهطقست : يأ : ةياهنلا يف )١(

 . عنملاو فكلا عدقلا لصأو « ضعب رثإ

oo 



 :( 59 ص ٩ جر هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاقو

 انثدح :لاق عرج نيا انأبنأ اجاجح تعبس :لاق ديعس نب فسوي انربخأ

يج نب ذاعم نأ رماخي نب كلام انئدح : لاق ىسوم نب ناميلس
 عح“ هنأ مهثدح ل

 لوو رع د لسا لول م :لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم لتقلا ىلاعت هللا لأس نمو « ةنجلا هل تيجو ةقان قاوف « ملسم لجر نم

مو ,ديهش رجأ هلف لتق وأ تام مث ءاقداص هسفن دنع
 « هللا ليبس يف احرج حرج ن

 اهحير نارفعزلاك اهنول « تناك ام رزغأك ةمايقلا موي ءيجت اهناف ,ةبكن بكن وأ

 . ١ ءادهشلا عباط هيلعف هللا ليبس يف احرج حرج نمو « كسملاك

 دقو ؛ ديعس ني فسوي الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذبع يف اك قودص : متاح يأ نبا لاقو « ناسنلا هقثو

 :( ٩۳۷ ص ٩ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 باهولا دبع نب هللا دبع نب دمحم انريخأ يئادمهلا قاحسإ نب نوراه انثدح

اق ةرجع نب بعك نع يودعلا نع يبعشلا نع نيصح يأ نع رعسم نع
 : ل

 0 ا لولا لوما ىلص هللا لوسر انيلإ جرخ

 ؟ مع له ءاوعت#ا » : لاقف « مجعلا نم رخآلاو « برعلا نم نيددعلا

 E ل ل

 « مباع لخدي مل نمو « ضوحلا يلع دراوب سیلو « هنم تسلو « ينم سيلف

ضوحلا يلع دراو وهو هتم انأو ينم رهف ؛مهبذكب مهقدصي ملو ؛مهملظ ىلع مهنعي مو
 ». 

لإ رعسم ثيدح نم هفرعن ال «بيرغ حيحص ثيدح اذه
 .هجولا اذه نم ا

 نع نيصح يأ نع نايفس نع باهولا دبع نب دمحم ينئدحو :نوراه لاق

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع نع ةرجع نب بعك نع يودعلا مصاع نع يبعشلا

 .هوحن ملسو هلا

 . تاقث هتاورو « حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ١1١(. ص ¥ ج ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا



 : ( ۲٤٣۳ ص ؛ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 مصاع نع يبعشلا نع نيصح وبأ ينثدح نايفس نع ديعس نب ىي انث

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ : لاق ةرجع نب بعك نع يودعلا

 يدعب نوكتس اهنإ ٠ : لاقف « مدأ نم ةداسو اننيبو « ةعست نحنو لخد وأ « ملسو

 مهملظ ىلع مهئاعأو مهبذكب مهقدصف مهبلع لخد نمف ,نوملظيو نوبذكي «ءارمأ
 ؛ مهبذكب مهقدصي مل نمو « ضوحلا يلع دراوب سیلو « هنم تسلو « ينم سيلف

 . ١ ضوحلا يلع دراو وهو « هنم انأو ينم وهف « مهملظ ىلع مهنعيو

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ۱۷۷ ص ۷ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 ورمع نع ءىاه وبأ انربخأ بهو نب هللا دبع انربخأ روصنم نب ديعس انثدح

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ديبع نب ةلاضف نع كلام نبا

 « ةمايقلا موي ىلإ هلمع هل ومني هنإف ء طبارملا الإ هلمع ىلع مخي "”تيملا لك و

 . « ريقلا ناتف نم نمؤيو

 ءىفاه وبأو . يبنجلا ينادمملا وه كلام نب ورمعو « حيحص ثيدح اذه

 . ءىلاه نب ديمح : وه

 هللا لوسر تعمسو :هيف دازو ( ۲٠۰ ص ه + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 ثيدح :لاق مث .« هسفن دهاج نم دهاجمل ٠ :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 : ( ۱۹ ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هثدح يبنجلا يلع ابأ نأ ءىناه وبأ ينربخأ : لاق ةويح انث نمحرلا دبع وبأ انث

 هنأ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحي ديبع نب ةلاضف عمس هنأ

 . ٠ ةمايقلا موي اهيلع ثعب بتارملا هذه نم ةبترم ىلع تام نم » : لاق

 )١( تيم لك باوصلا : لاق ةعرز ابأ نأ ريدقلا ضيف يف .
 يذمرتلا دنع ةعرز وبأ لوقي اك وهو : تلق .

Foy 



 جرش نب ةويح ع كرابملا نبا انث ميهاربإ نب قاحسإ انث :( ٠١ ص ) لاقو
 ديبع نب ةلاضف عم هنأ هربخأ كلام نب ورمع نأ ينالوخلا ءىناه وبأ ينربخأ : لاق

 ةبترم ىلع تام نم و : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدحي

 . « ةمايقلا موي اهيلع ثعب بتارملا هذه نم

 . كلذ وحن وأ « جح وأ طابر : لوقي : ةويح لاق

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 174 ص ٤ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع مثخ نبا نع ريرج انربخأ ةبيتق انثدح

 هللا هشعبيل هللاو » : رجحلا يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق

 ١. قحب هملتسا نم ىلع دهشي « هب قطني ناسلو ءامبب رصبي نانيع هل «ةمايقلا موي

 . نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 :( 754 ص ٤ ج ) هدنسم يف ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 : لاقف ركاش دمحأ قيقحتب

 ديعس نع مثخ نب ناثع نب هللا دبع نع ةملس نب دامح انثدح نافع انثدح
 هللا نئعبيل » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ سابع نيا نع ريبج نبا
 ١. قحب هملتسا نمل دهشي هب قطني ناسلو.ءامهب رصبي نانيع هلو «ةمايقلا موي رجحلا

 : هللا همحر لاقف ( ٦۲ ص ۲ + ) يمرادلا هجرخأو

 .هب ؛ةملس نب دامح انثدح :الاق برح نب ناميلسو لابنم نب جاجح انثدح

 ء( 157 ص ١ + ) ماجلاو ٠١7 ( ٠ ص ٤ + ) ىلعي وبأ هجرخأو
 . هاجرخي ملو « دانسإلا حيحص ثيدح اذه : لاقو

 .: ( ۱٤١ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 عمس هنأ نارمع نب ةلمرح انأ كرابملا نب هللا دبع انأ قاحسإ نب يلع انث

 هم



 تعم :لوقي رماع نب ةبقع عم هنأ هثدح ريبأ-ا ابأ نأ ثدحي بيبح يأ نب ديزي
 هتقدص لظ يف ءىرما لك ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 . © سانلا نيب مكحي و : لاق وأ « سانلا نيب لصفي ىتح

 ةكعك ولو ؛ءيشب هيف قدصت الإ موي هئطخي ال ريخلا وبأ ناكو :ديزي لاق

 . اذك وأ ةلصب وأ

 . حيحص ثيدح اذه

 .هاجرخي ل و «ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو ( ٦۱٤ص اج ) احلا هجرخأو

 :( ٠١۱ ص ٩ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق
 لاله نع ديزي نب تباث انربخأ لضفلا نب دمحم انربخأ ديمح نب دبع انثدح

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةمركع نع بابخ نبا

 انضعب ىري وأ رصييأ : ةأرما تلاقف « الرغ ةارع ةافح نورشحت ٠ : لاق ملسو هلآ
 . « هينغي نأش ذئموي مهنم ءىرما لكل « ةنالف اي » : لاق ؟ ضعب ةروع

 . سابع نبا نع هجو ريغ نم يور دقو . حيحص نسح ثيدح اذه
 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 : ( 7854 ) هللا همر دما مامالا لاق
 نأ هللا دبع نع لئاو يأ نع مصاع انثدح نابأ انثدح دمصلا دبع انثدح

 لجر ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . « نيلثمملا نم لثممو « ةلالض مامإو « ايبن لتق وأ « يبن هلتق

 : ( ۳۹۵ ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نب رماع ينثدح دعس نب ثيل نع كرابملا نبا انربخأ رصن نب ديوس انثدح

 نب ورمع نب هللا دبع تعم : لاق يلبحلا مث يرفاعملا نمحرلا دبع يأ نع ىسحي
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 هللا نإ ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم : لوقي صاعلا

 نيعستو ةعست هيلع رشنيف «ةمايقلا موي قئالخلا سوعر ىلع يتمأ نم الجر صلخيس

 يتبتك كملظأ ؟ اعيش اذه نم ركدتأ : لوقي مث ء رصبلا دم للم لجس لك ءالجس
 : لوميف .بر اي ال : لوقيف ؟ رذع كلفأ :لوقيف . بر اي ال :لوقي ؟نرظفاحلا

 دهشأ : ايف ةقاطب جرختف . مويلا كيلع ملظ ال هنإو « ةنسح اندنع كل نإ « لب

 :لوقيف كنزو رضحا :لوقيف . هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ

 عضوتف :لاق .ملظت ال كنإف : لاقف ؟ تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه ام بر اي

 لقثي الو «ةقاطبلا تلقثو تالجسلا تشاطف «ةفك يف ةقاطبلاو ؛ةفك يف تالجسلا

 . ٩ ءيش هللا مسا عم

 . بیرغ نسح ثيدح اذه

 . هانعمب هوحن « دانسالا اذهب ىيحي نب رماع نع ةعيه نبا انربخأ ةبيتق انثدح

 . ةعطقلا ةقاطبلاو

 . حيحص ثيدح اذه

 . ( ۱٤۳۷ ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلاو

 :(هكم ) هللا ههر دمحأ مامإلا لاق

 تعم :.لاق رمع نبا نع هيبأ نع ديعس نب قاحسإ انثدح رضنلا وبأ انثدح

 اهيحاص هجو يف حودك ةلأسملا :  لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هلاسي محر يذ ةلاسم ةلآسملا نوهأو « ههجو ىلع قبتسيلف ءاش نمف « ةمايقلا موي

 . « لوعت نمب ًادباو « ىنغ رهظ نع ةلأسملا ةلأسملا ريخو « ةجاح يف

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 : ( 5099 ) هللا همر دحأ مامإلا لاقو

 نع صاعلا نب ديعس نب ورمع نب ديعس نب قاحسإ انثدح مشاه انثدح

 هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس : لاق رمع نبا نع ورمع نب ديعس هيبأ
 . لفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا » : لوقي ملسو
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 . سانلا نم هاوس نمف رمع لأسأ ملف : رمع نبا لاق

 . نيحيحصلا يف نيسوقلا نيب ام

 : ( 1٤۳١٤ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 سايإ نب ديعس نع ةملس نب دامح ةملس وبأ “اث ىبحي نب دمحم اتثدح

 :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سابع نبا نع ةرضن يلأ نع يريرجلا
 ٠ نولوألا نورخآلا نحنف ؟اهيبنو ةيمألا ةمألا نيأ :لاقي «بساحي نم لوأو «مألا رخآن حن «.

 نكلو « طلتخم سايإ نب ديعسو . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . تارينلا بكاوكلا يف © طالتخالا لبق هنع ىور نمم ةملس نب داّمح

 : ( ۱٤١١ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 حلاص يبا نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انث : الاق نانس نب دمحأو بيرك وبأ انثدح

 لجو زع هللا قلخ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديعس يبا نع

 فطعت ايف « ةمحر اهنم ضرألا يف لعجف « ةمحر ةئام ضرألاو تاوامسلا قلخ موي

 موي ىلإ نيعستو ةعست رتأو « ريطلاو « ضعب ىلع اهضعب متاببلاو « اهدلو ىلع ةدلاولا
 . « ةمحرلا هذهب هللا اهلمكأ ةمايقلا موي ناك اذإف « ةمايقلا

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 : ( ۱۳۳۲ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نمحرلا دبع نب هللا دبع انث ديعس نب ىيحي انث ليضف نب دمحم انث دمحم نب يلع انئدح
 هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لوقي يردخلا ديعس ابأ عم“ هنأ يدبعلا راهن انث ةلاوط وبأ

 كعنم ام : لوقي ىتح ةمايقلا موي دبعلا لاسيل هللا نإ ١ : لوقي ملسو هل! ىلعو هيلع
 .© سانلا نم تقرفو كتوجر بر اي :لاق هتجح ادبع هللا نقل اذإف ؟هركنت نأ ركنملا تيأر اذإ

 . نسح ثيدح اذه

 يدتسلا ةيشاح عم يتلا ةخسنلا يفو يقابلا دبع .داؤف دمحم قيقحتب يتلا ةخستلا يف اذك )١(

 ليعامسإ نب ىسوم وه ةملس وبأو : ةجاجزلا حابصم يف نكلو ةجاجزلا حابصم ينو

 وهو ةملس نب دامحو ىي نب دمحم نيب اطقس كلانه نأ ملعف « يكذوبتلا ةملس وبأ

 . ليعامسإ نب ىموم ةملس وبأ
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 : ٠١( ص ؛ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ديعس نب ىيحي نع - ةملس نبا : ينعي - دامح انث : لاق نافع انث

 هللا لص هللا لوسر نأ دالخ نب بئاسلا نع راسي نب ءاطع نع مرم يبا نب ملص
 هيلعو « لجو زع هللا هفاخأ ةنيدملا لهأ فاخأ نم ١ : لاق ملسو هلآ ىلعو هينع

 ٠. الدع الو افرص ةمايقلا موي هنم هللا لبقي ال ءنيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل

 : لاق يلأ ينثدح : لاق دمصلا دبع انث : ( ٥٦ ص ) هللا همحر لاقو

 . هب « ديعس نب یی ان

 رفعج نب ليعامسإ انأ : لاق يمئاملا دواد نب ناميلس انث : هللا همحر لاقو

 هريخأ راسي نب ءاطع نأ ةعصعص يبأ نب نمحرلا دبع نع ديزي ينربخأ : لاق
 هللا ىلص يبنلا نأ هربخأ « جررخلا نب ثراحلا ينب اخأ « دالخ نب بئاسلا نأ

 هيلع تناكو «هللا هفاخأ املاظ ةتيدملا لهأ فاخأ نم و :لاه ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . ١ فرص الو لدع هنم لبقي ال « نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل

 . ةفيصخ نب هللا دبع نبا وه ديزي
 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 ١٠٠١(: ص 0+5 هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 ىح نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع نايفس انربخأ رمع يأ نبا انئدح
 : تلزن اّمل : لاق هيبأ نع ريبزلا نب هللا دبع نع بطاح نب نمحرلا دبع نبا

 « هللا لوسر اي : ريبزلا لاق .  نومصتخت مكبر دنع ةمايقلا موي مكنإ مث إل

 : لاقف . « معن » : لاق ؟ ايندلا يف اننيب ناك يذلا دعب ةموصخلا انيلع رركتأ

 . ديدشل نذإ رمألا نإ

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 :( 1١7 ص ١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب - ورمع نبا ينعي - دمحم انث رين نبا انثدح
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 ةمثيخ وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( 7١ ص ۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 .هب « ورمع نب دمحم انثدح ديبع نب دمحم انثدح

 . ملسم طرش ىلع حيحص : لاقو : ( ٠٠١ ص ۲ + ) احلا هجرخأو

 دمحم جرخي مل ملسمف « احلا لوقي اك سيلو « يبهذلا مامإلا هيلع تكسو
 ظفاحلاو « نازيملا يف يبهذلا ظفاحلا هلاق ا « تاعباتملا يف الإ ةمقلع نب ورمع نبا

 .ثيدحلا نسح ةمقلع نب ورمع نب دمحم ذإ ؛نسح ثيدحلاف .حتفلا ةمدقم يف رجح نبا

 : ( ۳٤۲ ص ٩ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 نب يعبر نع ريمع نب كلملا دبع نع نايفس انربخأ رمع يبأ نبا انثدح

 دارأ اذإ ناك ء ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ناملا نب ةفيذح نع شارح

 وأ « عمجت موي كباذع ينق مهللا ٠ : لاق مث « هسأر تحت هدي عضو « ماني نأ

 .و كدابع ثعبت و

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 .نسح وهف اّلإو « حيحص وهف رمع يأ نبا عبوت نإ :نمحرلا دبع وبأ لاق
 1١41١8(: ص ۲ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع يرفاعما عدح نب ةمقلع ني ةبقع اش يلمرلا سنوي نب ىسيع انئدح
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع نابوث نع يناهألا رماع يبأ نع رذنملا نب ةأطرأ
 لاثمأ « تانسمب ةمايقلا موي نوتأي « يتمأ نم اماوقأ نملعأل,» : لاق هنأ ملسو

 هللا لوسر اي : نابوث لاق « اروثم ءابه لجو زع هللا اهلعجيف « ءاضيب ةماهت لابج
 مكناوخإ مهنأ امأ ١ : لاق .ملعن ال نحنو مهنم نوكن ال نأ ؛انل مهلج ءانل مهفص

 .« اهوكيتتا هللا مراحمب اولخ اذإ مارقأ مهنكلو ءنوذخأت ام ليللا نم نوذخأيو «مکتدلج نمو

 . رباغ نب هللا دبع وه رماع وبأو . نسح ثيدح اذه

 :( 90 ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 مكح نب دلاخ نع حيجن يأ نيا نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس انث
 تبضغأ :لاقف ءديلولا نب دلاخ هاهنف «ءيشب الجر ةديبع وبأ لوانت :لاق مازح نبا
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 هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينكلو « كبضغأ نأ درأ ل ينإ : لاقف هانأف . ريمألا

 اباذع سانلا دشأ « ةمايقلا موي اباذع سانلا دشأ نإ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . « ايندلا يف سانلل

 ؛مازح نب مكح نب دلاخ الإ «جيحصلا لاجر هلاجر «جيحص ثيدح اذه

 . ةعفنملا ليجعت يف اك « نيعم نبا هقثو دقو

 : ( ۲٤ ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةداتق نع يبأ ينثدح : لاق ماشه نب ذاعم انث هللا دبع ني يلع انث

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا يبن نأ عيرس نب دوسألا نع سبق نب فنحألا

 لجرو ؛ قمحأ لجرو ء اعيش عمسي ال مصأ لجر : ةمايقلا موي ةعبرأ » : لاق

 مالسإلا ءاج دقل « بر : لوقيف مصألا اماف « ةرتف يف تام لجرو « مره

 ينوفذحي نايبصلاو مالسإلا ءاج دقل « بر : لوقيف قمحألا امأو . اعيش عمسأ امو

 يذلا امأو « اعيش لقعأ امو مالسإلا ءاج دقل « بر : لوقيف مرحلا امأو . 7

 هّنعيطيل مهقيئاوم ذخأيف .لوسر نم كل يناتأ ام « بر :لوقيف ةرتفلا يف

 تناكل اهولخد ول « هديب دمحم سفن يذلاوف : لاق رانلا اولخدا 0

 . 6 امالسو ادرب مهيلع

 نع عفار ينأ نع نسحلا نع يبأ ينثدح : لاق ماشه نب ذاعم انث يلع انث

 ادرب هيلع تناك اهلخد نمف ۵ : هرخآ يف لاق هنأ ربغ ء اذه لثم « ةريره يأ

 1 . ؛ الإ بحسي اهلخدي مل نمو « امالسو

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 ١94(: ص 4 + ) راتسألا فشك يف ا هللا همحر رازبلا لاق

 ¬ رفعج نب هللا دبع انث روصنم نب ىلعم انث يناغاصلا قاحسإ نب دمحم انثدح

 50 لاق ةريره يبا نع يربقملا نع دمحم نب ناهثع نع - يمرخلا ينعي

 ضرألا : ينعي « رقبلا صامق مكب "”نصمقتل » AEE نا رج

 نحب ايلا عنب لاا رح يع لعل يح 1 ١
 . ةلزلزلا
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 . داتسالا اذهب ال ةريره يلأ نع ىوري هملعن ال : رازبلا لاق

 . نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 :( 445 ص ٤ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ىبحي ينعي - ريكب يلأ نب نباو دابع نب لبش ينثدح ثراحلا نب هللا دبع انث

 ورمع نع ثدحي ةعزق ابأ تعمس : لاق ىنعملا دابع نب لبش انث - ريكب يبأ نبا

 لعو هيلع هللا لص يبنلل لاق هنأ هيأ نع يزيبلا ةيواعم نب مكح نع ثدحي راند نبا

 هللا كنعب يذلا ام ينربخت ىتح - هيدي عباصأ رشنو - اذكه تفلح ينإ : ؛ملسو هلآ

 ؟مالسإلا امو :لاق «6 مالسإلاب ىلاعتو كرابت هللا ينثعب » :لاق ؟ هب ىلاعتو كرابت

 « ةالصلا مقتو « هلوسرو هدبع ادمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش » : لاق

 دعب كرشأ ةبوت دحأ نم زعو لج هللا لبقي ال « ناريصن ناوخأ « ةاكزلا توتو

 اهمعطت » :لاق ؟ هيلع اندحأ جوز قح ام « هللا لوسر اي :تلق :لاق «« همالسإ

 رج الو ‹ حبقت الو « هجولا برضت الو « تيستكا اذإ اهوسكتو « تلكأ اذإ

 اثالث « نورشحت انهه ‹ نورشحت انهه « نورشحت انهه ٠ : لاق مث  تيبلا يف الإ

 ء مألا رخآ متنأ ةمأ نيعبس ةمايقلا موي نوفوت < مكهوجو ىلعو ةاشمو انابكر و

 لوأ « مادفلا مكهاوفأ ىلعو ةمايقلا موي نوتأت « ىلاعتو كرابت هللا ىلع اهمركأو

 . 6 هذخف مكدحأ نع برعي ام

 .4 نورشحت انهه ىلإ » : لاقف ماشلا ىلإ هديب راشأف : ريكب يأ نبا لاق

 ثيداحألا نم اذهو . .ريجح نب ديوس :وه ةعزق وبأو «حيحص ثيدح اذه

 . اهاجرخي نأ اًملسمو يئراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا

 :(74 ص ١ + ) هللا همحر احلا لاق
EO RSS 

 نأ ريشي ريشب نب نامعنلا نع كامس نع دامح انث ثراولا دبع نب دمصلا دبع انث يبأ

 لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر :  لثم <« « لجألا لثمو نمؤملا لثم

 .تشش ام عدو .تكش ام ينم ذخ كلام انأ :هلام هل لاق الأ ةثالث هل لجر

 نضل



 اذه و : لاق « كتكرت تم اذإف « هعضأو كلمحأ « كعم انأ : رخآلا لاقو

 « تييح وأ تم « كعم جرخأو «كعم لخدأ «كعم انأ :ثلاثلا لاقو «هتريشع

 . ( هلمع اذه و : لاق

 . نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ١١5(: ص 5 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 قاحسإ نب يلعو . كرابملا نبا انث : لاق يناقلاطلا قاحسإ نب هارب انث

 :لاق دهاجم نع ةرمع يأ نب بيبح نع ديعس نب ةسينع نع هللا دبع انأ :لاق

 «يردت ام لاو لجأ : لاق . ال :تلق ؟ منهج ةعس ام يردنأ :سابع نبا لاق

 و كا ول ا يو

 ةعس ام نوردتأ : لاق مث . ةيدوأ لب ءال : لاق ؟ ارابنأ : . مدلاو حيقلا

 تلأس اهنأ ةشئاع ينتثدح « يردت ام « هللاو لجأ : لاق . ال : تلق ؟ منهج

 هتضبق اعيمج ضرألاو ] : هلوق نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 ؟ هللا لوسر اي « ذعموي سانلا نيأف  هنيميب تايرطم تاومسلاو ةمايقلا موي

 . ١ منهج رسج ىلع مهو : لاق

 . حيحص ثيدح اذه

 نسح ثيدح اذه : لاقو ( ١7١ ص 4 + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . هجولا اذه نم بيرغ « حيحص

 ١48١(. ص ۲ + ) ريسفتلا يف يفاسنلا هجرخأو

 : ( ١١7 ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا .مامإلا لاق

 ملسأ نع يميتلا ناميلس انربخأ كرابملا نب هللا دبع انربخأ ديوس انثدح

 ينارعأ ءاج : لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع فاغش نب رشب نع يلجعلا

 .« هيف خفني نرق ١ :لاق ؟روصلا ام :لاقف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ

 « يميتلا ناميلس نع دحاو ريغ هاور دقو « حيحص نسح ثيدح اذه

 « نسح ثيدح اذه : لاقو : ١١5( ص ٩ + )و . هثيدح نم الإ هفرعن الو
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 . يميتلا ناميلس ثيدح نم هفرعن امنإ

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 .( 14 ص ١ + ) دواد وبا هجرخأ ثيدحلا

 :( 074 ص 4 + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع سيق نب دواد نع يزارلا ناميلس نب قاحسإ انثدح بيرك وبأ انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع حلاص يبا نع ملسأ نب ديز

 تحت ةمايقلا موي هللا هلظأ « هل عضو وأ « ارسعم رظنأ نم و : ملسو هلا ىلعو

 . « هلظ الإ لظ ال موي « هشرع لظ

 . هجولا اذه نم بيرغ « حيحص نسح ثيدح ةريره يأ ثيدح

 . ملسم طرش ىلع ‹ حيحص وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ةعمجلا موي ةعاسلا مايق

 : ( ۲۲۸ ص ۷ ج ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 ينانبلا مكحلا دبع انثدح نزح نب قعصلا انثدح خورف نب نابيش انثدح

 يناتأ » : : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع

 : لاق ؟ هذه ام « ليربج اي : تلق ءادوس ةتكن اهيف ءاضيبلا ةآرملا لغم ليربج

 اهيف ‹ ىراصتلاو دوبيلا لبق متنأف « كتمألو كل اديع هللا اًهلعج « ةعمجلا هذه

 تلق ٠ : لاق .« هايإ هاطعأ الإ « اريح اهيف هللا لأسي دبع اهقفاوي ال ةعاس

 هوعدن نحنو «ةعمجلا موي موقت « ةمايقلا موي اذه :لاق ؟ءادوسلا ةتكنلا هذه ام

 ةنجلا يف لعج هللا نإ : لاق ؟ ديزملا موي ام : تلق » : لاق . « ( ديزملا ) اندنع

 هللا لزني ءةعمجلا موي ناك اذإف «ضيبألا كسملا نم انابثك هيف لعجو «حيفأ ايداو

 نلزتيو « ءادهشلل رد نم يساركو « ءايبنألل بهذ نم ربانم هيف تعضوف « هيف |

 اوسكا : هللا لوقي مث : لاق . هودجمو هللا اودمحف « فرغلا نم نيعلا روحلا

 . يدابع اوقسا : لوقيو «نومعطيف .يدابع اومعطأ :لوقيو ءنوسكيف .يدابع
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 : نولوقيف ؟ نوديرت اذام : لوقي مث ءنوبيطيف .يدابع اوبّيط :لوقيو ءنوقسيف

 دعصتو « نوقلطنيف مهرماي مث . مكنع تيضر : لوقي : لاق . كناوضر انبر

 « ءارمخ ةئرقاي نمو « ءارضخ ةدرمز نم يهو « فرغلا نيعلا روحلا

 . نسح ثیدح اذه

 ةعافشلاب ناميإلا

 : )0. ٠ ص ٣ + ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 يراصنألا ىبحي نب ورمع انث : لاق - يطساولا ينعي - دلاخ انث نافع انث

 للعو هيلع هللا ىلص يبنلل مداخ نع « موزخم ينب لوم ۽ دايز ينأ نب دايز نع
 :لوقي امم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك :لاق ؛ةأرما وأ لجر ءملسو هلآ

 ؟ يتجاح « هللا لوسر اي : لاقق « موي تاذ ناك ىتح : لاق « ؟ ةجاح كلأ»

 نمو ١ : لاق . ةمايقلا موي يل عقشت نأ يتجاح : لاق « ؟ كتجاح امو » : لاق

 . « دوجسلا ةرثكب ينعأف « الإ امأ ١ : لاق . يبر : لاق «؟ اذه ىلع كّلد

 . حيحصلا لاجر هلاجر ‹ حيحص ثيدح اذه

 : ( 41١6 ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ىسوم يأ نع ةدرب لأ نع قاحسإ يأ نع ليئارسإانث دمحم ني نيسح ان
 تعب : اسمح تيطعأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاق

 مئاتغلا يل تلحأو « ادجسمو اررهط ضرألا يل تلعجو « دوسألاو رمحألا ىلإ

 سيلو « ةعافشلا ""تيطعأو « ارهش بعرلاب ترصنو « يلبق ناك نمل لحت ملو
 يتمأ نم نم تام نمل اهتلعج مث يتعافش تأبخأ ينإو « ةعافش لأس دقو الإ يبن نم

 :(4 ١١ ص )  ١ هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق ؛ثيدحلا .« اعيش هللاب كرشي مل

 نكلو « ةنجلا هلخديو ءاشي نمل عفشي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هانعم سيل (1)

 هللا يضر نمل الإ عفشي ال « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص اًدمحم هيبت مركأ هللا نأ : هانعم

 . ةعافشلا ةمدقم يف هانركذ اک ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يينلل نذأو « هل
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 .هوجرخ مهرأ ملو «حيحص دانسإ اذهو :( 55ه ص ۲ + ) لاقو .دمحأ هب درفت

 . نيخيشلا طرش ىلع ثيدحلا : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ١١5(: ص ۷ ج ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 نب برح انربخأ رّبحملا نب لب .تريخأ يمشاهلا حابصلا نب هللا دبع انثدح

 يبنلا تلأس : لاق هيبأ نع سنأ نب رضنلا انربخأ باّطخلا وبأ يراصنألا نوميم

 « ۲ لعاف انأ و : لاقف « ةمايقلا موي يل عفشي نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 «« طارصلا ىلع ينبلطت ام لوأ ينبلطا ٠ :لاق ؟كبلطأ نيأف هللا لوسر اي :تلق

 نإاف : تلق ؛ نازيملا دنع ينيلطاف » : لاق ؟ طارصلا ىلع كقلأ مل نإف : تلق

 .« عضاوملا ثالثلا هذه ءىطخأ ال ينإف ؛ضوحلا دنع ينبلطاف 9 :لاق ؟نازيملا دنع كقلأ م

 . هجولا اذه نم الإ هفرعن ال « بيرغ نسح ثيدح اذه

 ةدئاف

 .طارصلا لبق ضوحلا نإ :( ۳١ ص ۲ + ) ةيابنلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 اذهو «نازيملا كلذكو طارصلا دعب ضوحلا نأ يضتقي ثيدحلا اذه رهاظو :لاق

 دعب نوكي ءرخآ ضوح ضوحلا اذهب داري نوكي نأ الإ مهللا ءالئاق هب ملعأ ال

 ايناث اضوح كلذ نوكيو « ثيداحألا ضعب يف ءاج ل « طارصلا ىلع زاوجلا

 ها . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ٠ دحأ هنع دادي ال

 رئابكلا باحصأل ةعافشلا

 ١54١(: ص ۲ ج) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 دنه ينأ نب ميعن نع ةمشيخ نب دايز انث ردب وبأ انث دسأ نب ليعامس] انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا یسوم يأ نع شارح نب يعبر نع

 « ةنجلا يتمأ فصن لحدي نأ نيبو «ةعافشلا نيب تريح » :ملسو هلا ىلعو

 نيينذملل اهتكلو ءال ؟ نيقتملل اهتورتأ ‹ ىفكأو معأ اهنأل ؛ ةعافشلا ترتخاف

 . « نيثولتملا نيئاطخلا
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 :متاح يأ نبا لاق دقو ءدسأ نب ليعامسإ الإ « «حيحصلا لاجر هلاجر ثيدح اذه

 لاقو . قودص : لاقف يأ هنع لشسو « قودص ةقث وهو  يلأ عم هنع تبتك

 نم ارصتخم ها . نومام ةقث : راّربلا لاقو . لضاف عرو قودص ةقث : ينطقرادلا

 . بيذهتلا بيذهت

 :( 1١4 ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ىسوم يلأ نع ةدرب يلأ نع مصاع انأ - ةملس نبا ينعي - دامح انث نافع انث

 ؛ ةليل تاذ تمقف « هباحصأ هسرحي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ

 اذإف < « رظنأ تبهذف « ثدح امو مدق ام ينذخأف « همانم يف هرأ ملف
 دق ذاعمب انأ

 ءاجف « « امهناكم ىلع افقوف « ىحرلا زيزه لثم اتوص انعمسف « تيقل يذلا يقل

له ٠ : لاقف توصلا لبق نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبلل
 نيأ نوردت 

 صن لخدي نأ نيب ينريخف ۽ لجو زع يبر نم تآ ينا ؟ تنك فو « تنك

هللا لوسر اي : الاقف ؛ ةعافشلا ترتخاف « ةعافشلا نيبو « ةنجلا يتمأ
 هللا عدا « 

 « ايش هللاب كرشي ال تام نمو « متنأ » : لاقف . كتعافش يف انلعجي نأ لجو زع

 . ۲ يتعافش يف

 : ( 357 ص ه + ) هللا هر دمحأ مامإلا لاقو

 نع ةدرب ينأ نع ةلدهب نب مصاع انث - ةملس نبا ينعي - دامح انث حور انث

ك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ « ىموم يآ
 . هباحصأ هسرحي نا

 . ةعافشلا يف ذاعمو ىسوم ينأ ثيدح وحن : يأ . ها . هوحن ركذف

 : ( 45 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةبقع ينثدح يرصعلا ناميلس ابأ تعمس : لاق ديز نب ديعس انث نافع انث

 ؟ لاق متو هلا لعوب هيلعن هللإ نابینا نغ ةركب ابأ تعمس : لاق نابهص نبا

 شارفلا عداقت طارصلا ةبنج مهب ع داقنف «ةمايقلا موي طارصلا ىلع سانلا لمحي »

 رثإ مضعب تام اذإ موقلا عداقتو « ضعب قوف مهضعب ابيف مهطقست : يأ : ةيابنلا يف (1)

 . عتملاو فكلا : عدقلا لصأو « ضعب

 سر



 نذؤي مث : لاق . ٠ ءاشي نم هتمحرب ىلاعتو كرابت هللا يجنيف ٠ : لاق ؛ رانلا يف

 «نوجرخيو نوعفشيو ؛نوجرخيو نوعفشيف ءاوعفشي نأ ءادهشلاو نييبنلاو ةكئالملل
 نم نوجرخيو نوعفشيو ٠ : اضيأ لاقف ةرم نافع دازو « « نوجرخيو نوعفشيو
 . « نامإ نم ةرذ نزي ام هبلق يف ناك

 ديعس انث نابأ نب دمحم انث :( دمحأ نب هللا دبع وه ) نمحرلا دبع وبأ لاق

 . هلثم ديز نبا

 . نسح ثيدح اذه

 مهئابآل دالوألا ةعافش

 : ( 495 ص 8 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 يبنلا يتأي ناك الجر نأ « هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع ةبعش انث عيكو انثدح

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا هل لاقف « هل نبا هعمو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 هللا لص يبنلا هدقفف .هبحأ اك كبحأ هللا لوسر اي :لاقف « ؟ هبحتأ ٠ : ملسو هلا
 « هللا لوسر اي : اولاق © ؟ نالف نبا لعف ام » : يل لاقف « ملسو هلا ىلعو هيلع

 اباب يتأت الآ بحت امأ » : هيبأل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبتلا لاقف . تام
 ةصاحخ هلأ « هللا لوسر اي :لجرلا لاقف «؟ كرظتني هتدجو الإ ةنجلا باوبأ نم
 . « مكلكل لب ٠ : لاق ؟ انلكل مأ

 . حيحصلا لاجر هلاجر < حش اذه

 : ( ۲۲ ص ٤ ج ) هللا همحر يئاسنلا لاقو
 انثدح : لاق ةبعش انثدح : لاق ىبحي انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 يبنلا ىلأ الجر نأ « هنع هللا يضر هيبأ نع - ةرق نب ةيواعم وهو - سايإ وبأ
 هللا كبحأ : لاقف ؛؟ هبحتأ » :هل لاقف «هل نبا هعمو «ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 )١( يضتقت ةيبرعلا دعاوقلاو هريغ هنأ قايسلا رهاظو ‹ « لجرلا لاقف » دنسملا يف اذك :

 لجر لاقف .

۳Y1 



 باوبأ نم اباب يتأت الأ كرسي ام » : لاقف هنع لأسق : هدقفف تامف . هبحأ ا

 . «؟ كل حتفي ىعسي « هدنع هتدجو الإ ةنجلا

 . نيخيشلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ١١8( ص ) ياسا هداعأ ثيدحلا

 . ( ٠١ ص ه + ) دجأ مامإلا هجوخأو

 :( 504 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ حامإلا لاق

 نع حلاص يأ نع دوجنلا يبأ نب مصاع نع ةملس نب دامح انأ ديزي انث
 لجو رع هللا نإ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لؤصر-لاق >_لاق ةريره يبأ

 : لوقيف ؟ هذه يل ىنأ ء بر اي : لوقيف « ةنجلا يف حاصلا دبعلل ةجردلا عفريل
 . « كل كدلو رافغتساب

 نينهؤملا ضعب ةعافش

 : ( ١17١ ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 هللا دبع نع ءاذحلا دلاخ نع مهاربإ نب ليعامسإ انثدح بيرك وبأ انثدح

 تعم“ :مهنم لجر لاقف «ءايليإب طهر عم تنك :لاق قيقش نبا
 هللا لص هللا لوسر

 نم أ « يتمأ نم لجر ةعافشب « ةتجلا لخدي » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 نم : تلق ماق املف ٠ ياوس » : لاق ؟ كاوس « هللا لوسر اي : ليقف « ممت ينب

 . ءاعدجلا يأ نبا : اولاق ؟ اذه

 امنإو « هللا دبع وه ءاعدجلا يأ نباو . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 . دحاولا ثيدحلا اذه هل فرعي

 . ملسم طرش ىلع ‹« حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 « ۳٦٦ ص ٥ج )ر دمحأ مامإلاو «( ۱٤٤۳ ص ۲+ )هجام نباهاور ثيدحلا

 مهنم « ءاذحلا دلاخ نع دحاو ريغ هاور : فارشألا ةفحت يف يّرملا ظفاحلا لاقو

 سفن



 .مصاع نب يلعو عيرز نب ديزيو يفقثلا باهولا دبعو لّضفملا نب رشبو يروثلا نايفس
 ىلعملا انثدح : هللا همحر لاقف ( ٤۲۳ ص ۲ + ) يمرادلا اضيأ هجرخأو

 . هب « دلاخ نع بيهو انث ديسأ نبا

 متاح نب حلاص انثدح :هللا همحر لاقف ( ۲۸۰ ص ۱۲ + ) لعب وبأ هجرخأو

 هب «ء ءاذحلا دلاخ ينثدح : لاق عيرز نب ديزي انثدح نادرو نبا

 ةنيدملاب توملا ةعافشلا بابسأ نم

 : ( 4١5 ص ٠١ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نبا نع عفان نع بويا نع يل ينثدح ماشه نب ذاعم انربخأ رادُنب انثدح

 تومي نأ عاطتسا نم :  ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمع

 . « اب تومي نمل عفشأ ينإف ؛ اهب تميلف « ةتيدملاب
 .ينايتخسلا بويأ ثيدح نم «هجولا اذه نم بیرغ «حیحص نسح ثيدح اذه

 ةلع هلو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ٠ . ( ۳۸ ص ) يكنملا مراصلا يف اك ةحداق ريغ

 « ۲۲۲ ص الج ) دمحأو «( ۱۰۳۹ ص 7 ج ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ماشه نب ذاعم انثدح هللا دبع نب يلع انثدح : هللا همر لاقف

 :( ۲٠١ ص ) نآمظلا دراوم يف ام هللا همحر نابح نبا لاق

 باهش نبا نع سنوي انأبنأ بهو نبا انثدح ةلمرح انثدح ةبيتق نبا انثدح

 نع ثدحت اهعمس - ثيل ينب نم ةأرما - ةيتمصلا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع

 : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم اهنأ « ديبع يأ تنب ةيفص

 عفشي اهب تمي نم هنإف ؛ اهب تميلف « ةنيدملاب الإ توم الآ مكنم عاطتسا نم ٠

 . ٩ هل دهشي » وا « هل

 نسحلا نب دمحم وه نابح نبا خيش ةبيتق نباو « ملسم طرش ىلع ثيدحلا
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 5 ظفحلاو ةقثلاي ةركاذتلا يف يبهذلا هفصو . ةبيتق نبا

 . مصاع يأ نباو يلاسنلا ىلإ ةباصإلا يف اهثيدح ظفاحلا ازعو

 ةرثك ةعافشلا بابسأ نم

 دحوملا ملسملا ىلع نيملسملا نيلصملا

 :( ٤۷۷ ص ١ + ) هللا همحر « هجام نباب ريهشلا «دیزی نب دمحم مامإلا لاق

 حلاص يأ نع شمعألا نع نابيش انأبنأ هللا ديبع انث ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح

 نم ةئام هيلع ىلص نم ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يأ نع
 . « هل رفغ نيملسملا

 . نيخيشلا طرش ىلع وهو « حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا

 ةرخآلا يف ىرُي هللا نأب ناميإلا

 :( 187 ص ١ + ) ةنسلا يف «مصاع يأ نياب ريهشلا ءورمع نب دمحأ مامإلا لاق

 ءادردلا مآ نع سبلح نبا نع رجاهم نب دمحم نع يأ انث ناڻع نب ورمع انث
 شيعلا دريو ءءاضقلا دعب اضرلا كلأسأ ينإ مهللا ١ :لوقي ناك ديبع نب ةلاضف نأ

 « ةرضم ءارض ريغ نم « كئاقل ىلإ قوشلاو « كهجو يف رظنلا ةذلو « توملا دعب

 . « ةلضم ةنتف الو

 .ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا اهب وعدي ناك تاوعد اأ معزو

 ريثك نب ديعس نب ناثع وه ناهع نب ورمع وبأو . حيحص ثيدح اذه

 . سبلح نب ةرسيم نب سنوي وه سبلح نباو . يصمحلا
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 ضوحلاب ناهيإلا |

 : ( هال ص ٩ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

بع نب هللا دبع نب دمحم انريخأ ينادمملا قاحسإ نب نوراه انثدح
 باهولا د

 ؛ لاق ةرجع نب بعك نع يودعلا نع يبعشلا نع نيصح ينأ نع رعسم نع

عبرأو ةسمخ « ةعستو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر انيلإ جرخ
 حا « ة

 نوكيس هنإ ؟ متعمس له « اوعمسا و :لاقف «مجعلا نم رخآلاو «برعلا نم نيددعلا

 سيلف « مهملظ ىلع مهتاعأو « مهبذكي مهقدصف مهيلع لخد نمف « ءارمأ يدعب

 مهنعي مو  مهيلع لخدي مل نمو « ضوحلا يلع دراوب سيلو « هنم تسلو ينم

 .۲ ضوحلا يلع دراو وهو « هنم انأو يتم وهف «مهبذكب مهقدصي ملو مهملظ ىلع

لا اذه نم الإ رعسم ثيدح نم هفرعن ال «بيرغ حيحص ثيدح اذه
 .هجو

س نع باهولا دبع نب دمحم ينثدحو : نوراه لاق
 نيصح يأ نع نايف

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةرجع نب بعك نع يودعلا مصاع نع يبعشلا نع

 : هو. وةلا

 . تاقث هتاورو ‹ حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . ( ٠١١ ص ۷ + ) يلاستلا هجرخأ ثيدحلا

 :( ۲٤۳ ص +٤ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

صاع نع يبعشلا نع نيصح وبأ ينثدح نايفس نع ديعس نب ىبحي انث
 م

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ : لاق ةرجع نب بعك نع يودعلا

 يدعب نوكتس اهنإ 9 : لاقف مدأ نم ةداسو اننيبو « ةعست نحنو « لخد وأ ملسو

 ؛مهملظ ىلع مہناعأو :مهبذكب مهقدصف «ميملع لخد نمف ؛نوملظيو نوبذكي ءارمأ

 « مهبذكب مهقدصي مل نمو « ضوحلا يلع دراوب سیلو « هنم تسلو ينم سيلف

 . ٩ ضوحلا يلع دراو وهو « هنم انأو ينم وهف « مهملظ ىلع مهنعيو

 . حيحص ثيدح اذه
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 8١(: ص ۱۳ + ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 ةزمح ينأ نع ةرم نب ورمع نع ةبعش انريخأ يرفلا رمع نب صفح انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اتك ؛لاق مقرأ نب ديز نع
 انلزنف «

ع دري نمم ءءزج فلأ ةئام نم ءزج متنأ » :لاقف اّلزنم
 : تلق :لاق « ضوحلا يل

 . ةئامامت وأ ةئامعبس : لاق ؟ ذئموي منك م

 ا « يفاسنلا هقّلو . ديزي نب ةحلط وه ةزمح وبأو . حيحص ثيدح اذه

 . بيذهلا بيدهم يف

 انش : هللا همحر لاقف ( ۳۹۷ ص 4 + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلاو

 . هب « ةظرق ىلوم ةحلط نع ةرم نب ورمع نع شمعألا انث ةيواعم وبأ

 ورمع نع ةبعش انث مساقلا نب مشاه انث : ( ۳٣۹۹ ص ) هللا همحر لاقو

 . هب ءراصنألا ىلوم ةزمح ابأ تعمس : لاق ةرم نبا

 . هب « ةبعش انث نافع انث : ( ۳۷١ ص ) هللا همحر لاقو

 . هب « ةبعش انث رفعج نب دمحم انث : ( ۳۷۲ ص ) هللا همحر لاقو

 : هللا همحر لاقف ( 741 ص ۲ + ) ةنسلا يف مصاع يأ نبا هجرخأو

 نب ورمع نع شمعألا نع نيكد نب لضفلا انث ةبيش يأ نب ركب وبأ اث

 . هب « ةصيبق ىلوم ةحلط نع ةرم

 ءديزي نب ةحلط وه اذه ةزمح وبأ :لاقو (71 ص ١ ج) احلا هجرخأو

 طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : هدعب دنس يف لاقو . يراخبلا هب جتحا دقو

 . ها . ددعلا نم هنتم يف فالخلل هاكرت امبنكلو « هاجرخي ملو « نيخيشلا

 .ملسم لاجر نم سيل ديزي نب ةحلط نأل ؛طقف يراخبلا طرش ىلع وه :لوقأ

 : لاقي نأ ىلوألا . ددعلا نم هنتم يف فالخلل هاكرت امهنإ : مالا لوقو

 رخآ يف كلذ تركذ دقو . حيحص ثيدح لك اجرخي نأ امزتلي مل امهنأل هاكرت

 . هللا امهمحر نيخيشلا ىلإ اوزعم ينطقرادلل تامازلإلا
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 :( ٠۳١٠١ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

] انث : الاق رشي نب دمحمو يأ انث ريم نب هللا دبع نب دمحم انئدح
 ليعام“

 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : :لاق يسمحألا حبانصلا نع سيق نع

 . « يدعب نلتتقت الف « مألا مكب رثاكم ينإو « ضوحلا ىلع مكطرف ينإ الأ و

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( 801 ص ٤ + ) دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 . هب « ليعامسإ انثدح : الاف عيكوو ديعس نب ىسحي انئدح

 . اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا مرلأ يتلا ثيداحألا نم وهو

 :( 59981١ ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 يمنانصلا نع سيق ينثدح :لاق ليعامسإ انث :الاق عيكوو ديعس نب ىبحي انث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق "”يمانصلا :هثيدح يف عيكو لاق .يسمحألا

 ٠. يدعب نلتتقت الف «مألا مكب رئاكم ينإو ءضوحلا ىلع مكطرف انأ ٠ :ملسو هلآ ىلعو

 نب سيق تعمس :لاق دلاخ يبأ نب ليعامإ نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تحمس : لاق يلجبلا يحبانصلا تحمس : لاق مزاح يبأ

 . « مألا مكب رئاكمو « ضوحلا ىلع مكطرف انأ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو

 . « يدعب نلحقت الف « سانلا » : لاق وأ : ةبعش لاق

 . هلثم . يسمحألا يعانصلا نع سيق نع ليعامسإ نع ريم نيا انث
اخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو 0 حيحص ثيدح اذه

 ير

 ةدئاف

 :اذه ثيدحلا يوار ءرسعألا نب حبانصلا ةمجرت يف ةباصإلا يف ظفاحلا لاق

 لاقو « ءاي ةدايزب . يحبانصلا : ليعامسإ نع عيكوو كرابملا نبا ةياور يف عقوو

 رسعألا نبا وهو « حيانصلا :لاقف «ليعامسإ نع هاور ديعس نب ىبحي نأ ىلع لدي اذه ()
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 يراخبلاو ينيدملا نبا صنو .باوصلا وهو «ءاي ريغب-ليعاممإ باحصأ نم روهمجلا

 . كلذ ىلع دحاو ريغو ةبيش نب بوقعيو

 سیلو « هدحو مزاح يبأ نب سيق « اذه حبانصلا نع ىور : رمع وبأ لاقو

م امف لإ بوسنم وهو « قيدصلا ركب يأ نع ىور يذلا يعانصلا ره
 ل ن

 . توك اذهو يماش كاذو « يباحص اذهو يعبات كاذو ء بسن ال مسا اذهو

 . ةباصآلا نم دارملا

 : عيكوو كرابملا نبا ريغ ءاي ةدايزب هركذ دق لب : تلق

 ١- ص 4 + ) دمحأ دنع ریمن نبا 598١ (.

 .( ٣١۱ ص ٤ ج ) دمحأ دنع ةبعش -؟

 .( 5419 ص 4 + ) دمحأ دنع ةنيبع نب نايفس - م

 . كرابملا نباو عيكو عم ةئالث ءال رهف

زاح يأ نب سيق نع ديعس نب دلاخ یورو
 دمأ دنع « يميانصلا نع م

 . دمحأ دنع ديعس نب دلاجمو ( 44 ص ٤ جر

 نيب قرفلا رهظيو : رسعألا نب حبانص ةمجرت يف ةباصإلا يف ظفاحلا لاق

 نع ةياورلا تءاج ثيحف « يعبات هنأ مدقت يذلا يحجانصلاو رسعألا نب حبانصلا

 ثيحو « لوصوم هثيدحو « يباحصلا وهو « رسعألا نبا وهف مزاح يأ نب سيق

 ٠ لسرم هثيدحو « يعباتلا وهو « يحبانصلا وهف « هنع سيق ريغ نع ةياورلا تءاج

 . ةباصإلا نم دارملا ها :

 نازيملاب ناميإلا

 ( 515 ص ۲ + ) ةنسلا باتك يف مصاع يأ نب ورمع نب دمحأ مامإلا لاق

لولا انث يطوحلا ةدجن نب باهولا دبع ان : هللا هر
 هللا دبع انثدح ملسم نب دي
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 : لاق دوسألا "مالم وبأ انث : الاق رباج نب ديزي نب نمحرلا دبعو '''ءالعلا نبا
 هللا وسر لاق : :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر يعار ىملس وبأ ينثدح

 شا الإ هلإ ال : نازيملا يف نهلقثأ ام < خب خب: ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 .« هيستحيف ءرملل ىفوتي حلاصلا دلولاو « ربكأ هللاو « هلل دمحلاو « هللا ناحبسو

 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( 487 ص ۷ + ) دعس نبا هجرخأ دقو

 انثدح- ملسم نب ديلولا انثدح يقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلس انربخأ

 انثدح- : الاق ربز نب ءالعلا نب هللا دبع نع رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر يعار ىملس ابأ تعم“ : لاق دوسألا مالس وبأ
 هللا لوسر تعم :لوقي ةفوكلا دجسم يف هتيقلو :هثيدح يف رباج نيا لاق ملسو هلآ

 : نازيملا يف نهلقثأ ام سمخل خب خب » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 .« هيستحيف ءرملل فوتي اصلا دلولاو ءربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس

 : مالس يلأ ىلإ ىرخأ قيرط

 : ( ٤٤۳ ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر ىلوم نع مالس يبا نع ديز نع ريثك يها نب ب یی انث نابأ انث نافع انف

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسو هلآ :ىلعو هيلع هللا ىلص

 هللا تاحبسو « ريكأ هللاو « هللا الإ هلإ ال :نازيملا يف نهلقثأ ام سمخ ءرخب خب ٠

 سمخك « خب خب ١ : لاقو « « هدلاو هبستحيف فوتي حلاصلا دلولاو « هلل دمحلاو .

 « رانلاو « ةنجلابو « رخآلا مويلاو هللاب نمؤي : ةنجلا لخد نهب انقيتسم هللا يقل نم

 نبا تاقبط يف هارتس اك هانتبثأ ام : باوملاو « ىلعألا دبع نب هللا دبع : لصألا يف )١(

 . كعس

 . يشبحلا روطمم وه (۲)

 . هللا دبعو : باوصلاو « هللا دبع نع (5)
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 . « باسحلاو « توملا دعب ثعبلاو

 « ةدايزلا يف فقوتن نحنف «ثيدحتلاب حرصي مل و «سّلدم ريثك يلأ نب ىبحي
 . © هدلاو هبستحيف ١ : هلوق دعب نم يهو

 :( 1١١8 ص ۱۳ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 انريخأو ( ح ) انربخأ : الاق رمع نب صفحو يسلايطلا ديلولا وبأ انثدح

 ءادردلا مأ نع يناراخيكلا ءاطع نع ةزب يأ نب مساقلا نع ةبعش انأينأ ريتك نبا

 : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ءادردلا يلأ نع

 . « قلخلا نسح نم نازيملا يف لقثأ ءيش نم ام »
 . يناراخيكلا ءاطع تعم : لاق ديلولا وبأ لاق

 عفان نيا وهو « ءاطع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 . يلاسنلاو نيعم نيا هقثو دقو « ينا يناراخيكلا

 نسح بحاص نإو 9 :هيف دازو ( 5١ ١ ص ٦ + ) يذمرتلا هج رخأ ثيدحلا

 .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه :لاق مث «« ةالصلاو موصلا ةجرد هب غلبيل قلخلا

 قرط ن 4+ نط اج وو + 445: نصا حو دنع مامالا ةجرغأو

 . هب « ءاطع هلاخ نع ملسم نب نسحلا

 : هللا همحر لاقف ( ۲۱۳ ص ١ + ) بختنملا يف ديمح نب دبع هجرخأ

 .دواد يبأ دنع مدقتملا دنسلاب ... ةبعش انث :لاق ديلولا وبأو ريرج نب بهو انثدح

 :( ۲۶۸ ص ١ + ) بختنملا يف هللا همحر ديمح نب دبع مامإلا لاق

 ءيلاه نب ديمح ينثدح بويأ يبا نب ديعس انثدح ديزي نب هللا دبع انثدح

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثيرح نب ورمع ينربخأ : لاق
 . 2 كنيزاوم يف رجأ كل ناك <« هلمع نم كمداخ نع تففخ ام »

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 5991 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رز نع مصاع نع دام انثدح : الاق ىموم نب نسحو دمصلا دبع انثدح
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 «نيقاسلا قيقد ناكو « كارألا نم اكاوس ينتجي ناك هنأ دوعسم نبا نع شيبح نبا

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « هنم موقلا كحضف « هزفكت يرلا تلعجف

 يذلاو » : لاقف . هيقاس ةقد نم هللا يبن اي :اولاق « «؟ نوكحضت م » ؛ :ملسو هلآ

 . « دحأ نم نازيملا يف لقثأ امه « هديب يسفن

 . نسح ثيدح اذه

 .(1 44 ص ۴ +) راتسألا فشك يف اک رازبلاو «(۲۱۰ ص 4 +) ىلعي وبأ هجرخأو

 :( ۳۹۵ ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نب رماع ينثدح دعس نب ثيل نع كرابملا نبا انربخأ رصن نب ديوس انثدح

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع تعمس :لاق يلبحلا مث يرفاعملا نمحرلا دبع ينأ نع ىسحي

 صلخيس هللا نإ ٠ : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لوقي

 ءالجس نيعستو ةعست هيلع رشنيف «ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع ينمأ نم الجر

 ؟نوظفاحلا يتبتك كملظأ ؟ائيش اذه نم ركنتأ :لوقي مث ءرصبلا دم لثم لجس لك

 نإ « ىلب : لوقيف . براي ال : لوقيف ؟ رذع كلفأ : لوقيف . بر اي ال : لوقي

 هلإ ال نأ دهشأ : ايف ةقاطب جرختف . مويلا كيلع ملظ ال هنإو « ةنسح اندنع كل

 «بر اي :لوقيف .كنزو رضحا :لوقيف .هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو للا الإ

 تالجسلا عضوتف ٠ :لاق « ملظت ال كنإف :لاقف ؟تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه ام

 عم لقثي الو « ةقاطبلا تلقثو تالجسلا تشاطف « ةفك يف ةقاطبلاو « ةفك يف

 / . ٠ ءيش هللا مسا

 . بيرغ نسح ثيدح اذه

 « هانعمب هوحن < دانسإلا اذهب ىيحي نب رماع نع ةعي نبا انربخأ ةبينق انثدح

 . ةعطقلا : ةقاطبلاو

 . حيحص ثيدح اذه

 .( 1١1477 ص ۲ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلاو

 : ( ه4 ص ه + ) هللا هر دمحأ مامالا لاق

 « ةيواعم نب ةعصعص نع نسحلا انث مزاح نب ريرج انأ نوراه نب ديزي انث
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 نمف ]» : هيلع أرقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ هنأ , قدزرفلا مع

 « يبسح : لاق 4 هري ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو . هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي
 . اهريغ عمسأ الآ يلابأ ال

 يبنلا ىلع تمدق : لاق نسحلا تعمس : لاق ريرج انث رماع نب دوسأ انث

 . هانعم هركذف . ةيآلا هذه أرقي هتعمسف « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 قدزرفلا مع مدق : لاق نسحلا تعمس : لاق مزاح نب ريرج انث نافع انث

 لمعي نمو . هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نم إ) : عمس امل ةنيدملا ةعصعص
 . اذه ريغ عمسأ الأ يلابأ ال ٠ يبسح : لاق & هري ارش ةرذ لاقثم

 . حيحص ثيدح اذه

 مهاربإ انأ : ( ۲۷١ ص ۲ + ) لاقف « ريسفتلا يف يفاسنلا هجرخأ دقو

 ان : لوقي نسحلا تعم : لاق مزاح نب ريرج ان يأ ان دمحم نب سنوي نبا
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع تمدق : لاق قدزرفلا مع ةعصعص
 ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو . هري اريخ ةرذ لاقتم لمعي نه ل :لرقي هتعمسف

 . يبسح يبسح « اهريغ عمسأ الأ يلابأ ام : لاق 4 هري

 باسحلاب ناهالا

 1١474(: ص ۲ ج) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامالا لاق

 سايإ نب ديعس نع ةملس نب دامح ةملس وبأ ان ىيحي نب دمحم انثدح

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سابع نبا نع ةرضن يا نع يريرجلا

 يدنسلا ةيشاح عم يتلا ةخسنلا يفو « يقابلا دبع داوف دمحم قيقحتب يتلا ةخسلا يف اذك )١(

 ليعامس] نب ىموم وه ةملس وبأو ) : ةجاجزلا حابصم يف نكلو « ةجاجزلا حابصم ينو
 وهو « ةملس نب دامحو ىي نب دمحم نيب اطقس كانه نأ ملعف « ( يكذوبتلا ةملس وبأ

 . ليعامسإ نب ىسوم ةملس وبأ
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 ؟ اهيبنو ةيمألا ةمألا نيأ : لاقي « بساحي نم لوأو « مألا رخآ نحن » : لاق

 . « نولوألا نورخآلا نحنف

 « طلت سايإ نب ديعسو . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 .تارينلا بكاوكلا يف ا « طالتخالا لبق هنع ىور نمت ةملس نب داّمح نكلو

 طارصلاب ناهيإلا

 ١١9(: ص ۷ ج ) هللا همحر يذمرتلا .لاق

 نوميم نب برح انريخأ ربما نب لدي انربخخأ يمشاملا حاّبصلا نب هللا دبع انثدح

 هللا لص يبنلا تلأس :لاق هيبأ نع سنأ ني رضنلا انربخأ باطخلا وبأ يراصنألا

 تلق « « لعاف انأ + : لاقف « ةمايقلا موي يل عفشي نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هيلع

 « « طارصلا ىلع ينبلطت ام لوأ ينبلطا » : لاق ؟ كبلطأ نيأف « هللا لوسر اي

 نإف : تلق « « نازيملا دنع ينبلطاف » : لاق ؟ طارصلا ىلع كقلأ مل نإف : تلق

 هذه ءىطخأ ال ينإف « ضوحلا دنع ينبلطاف :  لاق ؟نازيملا دنع كقلأ مل

 ٠. عضاوملا ثالثلا

 . هجولا اذه نم الإ هفرعن ال « بيرغ نسح ثيدح اذه

 ةدئاف :

 : ( "5 ص ۲ + ) ةياهنلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ضوحلا نأ يضتقي ثيدحلا اذه رهاظو : لاق . طارصلا لبق ضوحلا نإ

 داري نوكي نأ اإ مهللا « الئاق هب ملعأ ال اذهو « نازيلا كلذكو طارصلا دعب

 ا عر ع يارجل إع زاوجلا دعب نوكي رخآ ضوح ضوحلا اذهب

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . دحأ هنع داذي ال ايناث اضوح كلذ نوكيو
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 اهنم هللا انذاعأ رانلاب ناميإلا

 :( 1١١5 ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق قاحسإ نب يلعو كرابملا نبا انث : لاق يناقلاطلا قاحسإ نب مهاربإ انث

نع ةرمع يبأ نب بيبح نع ديعس نب ةسبنع نع هللا دبع انأ
 لاق : لاق دهاجم 

 « يردت ام هللاو « لجأ : لاق . ال : تلق ؟ منهج ةعس ام يردتأ : سابع نيا

فيرخ نيعبس ةريسم « هقئاع نييو مهدحأ نذأ ةمحش نيب نإ
 ةيدوأ ايف يربت « ا

 ةعس ام نوردتأ : لاق مث . ةيدوأ لب « ال : لاق ؟ ارابأ : تلق ؟ مدلاو حيقلا

 تالا دنس نواح دهان نو رخل لاق . ال : تلق ؟ منهج

 موي هتضبق اعيمج ضرألاو إل : هلوق نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 : لاق ؟ هللا لوسر اي ذئموي سانلا نيأف 4 هنيميب تايوطم تاومسلاو ةمايقلا

 .( منهج رسج ىلع مهو

 . حيحص ثيدح اذه

 نسح ثيدح اذه : لاقو ( ١١١ ص ٩ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . هجولا اذه نم بيرغ « حيحص

 ١8١(. ص ۲ + ) ريسفتلا يف ئاسنلا هجرخأو

 : ( ١5١ ص 5 + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاقو

ذيع نب ةسبنع نع كرابملا نب هللا دبع انربخأ رصن نب ديوس انثدح
 نع 

 ؟ متهج ةعس ام يردتأ : سابع نبا لاق : لاق دهاجم نع ةرمع يبا نب بيبح

 هللا لوسر تلأس اهنا ةشئ ةشئاع ينتثدح « يردت ام هللاو « لجأ : لاق:. ال : تلق

 ةمايقلا موي هتضبق اعيمج ضرألاو إل : روف كليو كلا لغو تيل دا ليم

 : لاق ؟ ذفموي سانلا نوكي نيأف : تلق : تلاق « ‹  هنیمی تايوطم تاومسلاو

 . ١ متهج رسج ىلع »

 . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذهو « ةصق ثيدحلا ينو

 . حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
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 :( 5١8 ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 « بطخي نامعتلا تعم : لاق كامس نع ةبعش انربخأ دواد نب ناميلس انث

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس دقل : لاقف « هل ةصيمخ هيلعو
 .هترص عم اذكو اذك عضوم الجر نأ ولف .« رانلا مكترذنأ » :لوقي وهو بطخي

 : ( ۲۷۲ ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 نامعنلا تعم“ : لاق برح نب كامس نع ةبعش انث : لاق رفعج نب دمحم ان

 : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لوقي بطخي ريشب نبا
 «قوسلاب ناك الجر نأ ول ىتح . « راتلا مكترذنأ « رانلا مكترذنأ ءرانلا مكترذنأ »

 . هيلجر دنع « هقتاع ىلع تناك ةصيمخ تعقو ىتح : لاق .اذه يماقم نم هعمسل

 . : لوقي ريشب نب نامعنلا عم“ هنأ برح نب كامس نع ليئارسإ انأ قازرلا دبع انث

 . « رانلا مكترذنأ « رانلا مكترذنأ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 .ربنملا ىلع وهو هتوص قوسلا لهأ عمس و ءهعمس قوسلا ىصقأ يف ناك لجر ناك ول ىتح

 . نسح ثيدح اذه

 رمع نب ناثع انث : هللا همحر لاقف ( 455 ص ۲ + ) يمرادلا هجرخأو

 . هب ( ةيعش انأ

 صوحألا وبأ انثدح :هللا همحر لاقف ( ١58 ص ١ + ) دهزلا يف داته هجرخأو

 . هب « برح نب كامس نع

 . ۷١( ص 4 + ) راتسألا فشك يف اک « رازبلا هجرخأو
 . ( ٠١۸ ص ۳ + ) ةبيش يبا نبا هجرخأو

 : ( ٤٤١ ص 5 ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ءادردلا ينأ نع سيردإ ينأ نع سنوي نع عيبرلا وبأ انأ : لاق مثيه انث

 « ةمايقلا موي لوقي ىلاعت هللا نإ » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 « رانلا ىلإ نيعستو ةعستو ةئامعست كتيرذ نم زهجف مق : مالسلا هيلع مدآل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاق مث ءاوكبو هباحصأ ىكبف ؛ ةنجلا ىلإ ادحاوو
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 ممألا يف ينمأ ام « هديب يسفن يدلاوف « مكسور اوعفرا » : ملسو هلآ ىلعو

 . مهنلع كلذ ففخف ٠ دوسألا روثلا دلج يف « ءاضيبلا .ةرعشلاك الإ

 «ةبتع نب ناميلس وه عيبرلا وبأو .ةجراخ نبا وه مثيهو .نسح ثيدح اذه

 . ةرسيم نبأ وه سنويو

 : ( ٠٤١۳ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبا مامإلا لاق

 نع ةيواعم وبأ انث : الاق نانس نب دمحأو ةبيش يلأ نب ركب وبأ انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ نع حلاص يبأ نع شمعألا
 ءرانلا يف لزنمو «ةئجلا يف لزنم :نالزنم هل الإ دحأ نم مكنم ام و : ملسو هلآ

 مه كئلوأ 8 :ىلاعت هلوق كلذف ءهلزنم ةنجلا لهأ ثرو رانلا لخدف تام اذإف

 .« « نوثراولا

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 : ( 70١ ص ۷ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نابيش انربخأ ىسوم نب هللا ديبع انربخأ يرودلا دمحم نب ساّبعلا انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره ينأ نع حلاص يأ نع شمعألا نع
 نإو « دحأ لثم هسرض نإو « اعارذ نوعبرأو نانثا رفاكلا دلج ظلغ نإ » : لاق

 . © ةليدملاو ةكم نيب ام مّئهج نم هسلحب

 . شمعألا ثيدح نم « حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه

 « نيخيشلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . ةقث وهو « يرودلا دمحم نب سابع الإ

 : ( ۲۸۱ ص ۷ جر هللا همحر يذمرتلا مامالإ لاق

 انربخأ ورمع نب دمحم نع ناميلس نب ةدبع انربخأ بيرك وبأ انثدح

 امل » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره يأ نع ةملس وبأ

 تددعأ ام ىلإو اهيلإ رظنا ؛ لاقف « ةنجلا ىلإ ليربج لصرأ ءرانلاو ةنجلا هللا قلخ

 :لاق ٠ اهيف اهلهأل هللا دعأ ام ىلإو ابيلإ رظنف <« اهءاجف و : لاق « ايف اهلهأل
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 تفحف اهب راف . اهلخد الإ دحأ اهب عمسي ال كتزعوف :لاق « هيلإ عجرف »

 : لاق « ايف اهلهأل تددعأ ام ىلإو املإ رظناف اهيلإ عجرا : لاقف « هراكملاب

 ٌتْفي دقل كتزعوف :لاقف هيلإ عجرف ههراكملاب تفح دق يه اذإف ءاهلإ عجرف ٠

 اهلهأل تددعأ ام ىلإو « اهيلإ رظناف رانلا ىلإ بهذا : لاق . دحأ اهلخدي الأ

 اهب عمسي ال كتزعو : لاقف هيلإ عجرف ءاضعب اهضعب بكري يه اذإف . امف

 « الإ عجرف . ابيلإ عجرا : لاقف تاوهشلاب تفحف اهب رمأف . اهلخديف دحأ

 . « اهلخد الإ دحأ اهم وجني الأ تيشخ دقل كتزعو : لاقف

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ( ۱1۸ ص 15ج ) دمحأو .( ۷١ ص ١ + ) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ورمع نب دمحم انث رشب نب دمحم انثدح : لاقف

 : ( ۳۸۷ ص هج ) هللا هر دمحأ مامإلا لاق

 ةفيذح ىلع تينأ :لاق شيبح ني رز نع مصاع نع نابيش انث رضنلا وبأ انث

 وهو « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص دمحمب يرسأ ةليل نع ثدحي وهو « ناعلا نبا
 . هالخدي ملف «سدقملا تيب ىلع انيتأ ىتح انيقلف - انقلطناف وأ - تقلطناف :لوقي

 : لاق . هيف ىلصو ذشليل ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هلخد لب : تلق : لاق

 انأ : تلق : لاق . كمسا ام يردأ الو « كهجو فرعأ ينإف ؟ علصأ اي كلمسا ام

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر نأب كملع امف : لاق . شيبح نب رز

 جلف نآرقلاب ملكت نم :لاق . كلذب ينربخي نآرقلا :تلق :لاق ؟ ذليل هيف لص

 ىلإ مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسأ يذلا ناحبس ل : تأرقف : لاق . أرقا

 ؟ هيف ىلص دجت له « علصأ اي :لاق .هيف ىلص دجأ ملف :لاق  ىصقألا دجسملا

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىلص ام هللاو : لاق . ال : تلق : لاق

 تيبلا يف ةالص مكيلع بتك اک « هيف ةالص مكيلع بتكل « هيف ىلص ول « ذغايل
 رانلاو ةنجلا ايأرف « ءامسلا باوبأ امف تحتف ىتح قاربلا الياز ام هللاو « قيتعلا

 تيأر ىتح كحض مث : لاق . امهئدب ىلع امهدوع اداع مث « عمجأ ةرخآلا دعوو
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 . ةداهشلاو بيغلا ملاع هل هرخس امنإو « هنم رفيل هطبرل هنأ نوثدحيو :لاق .هذجاون

 ء اذكه ليوط ضيبأ ةباد : لاق ؟ قاربلا ةباد يأ « هللا دبع ابأ : تلق : لاق

 . رصبلا دم ةوطخ

 . نسح ثيدح اذه

 . ( ٥۸۲ ص ۸ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 يذلا اذهو : ( ١١ ص ۳ + ) : هريسفت يف هللا همحر ريثك نبا ظفاحلا لاق

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نع هريغ هتبثأ ام ىفن هنع هللا يضر ةفيذح هلاق

 مدقم قبس امو «قبس امم سدقملا تيبب ةالصلا نمو .ةقلحلاب ةبادلا طبر نم ملسو

 . باوصلاب ملعأ هللاو . هلوق ىلع

 رانلا نع دعبلا بابسأ

 : ( 38501 ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ةبورع يلا نع باهولا دبعو .ةداتق انثدح ديعس انثدح رشب نب دمحم انثدح

 هللا لوسر عم نحن انيب : لاق دوعسم نب هللا دبع نع صوحألا يلأ نع ةدانق نع

 .ربكأ هللا رب ا هللا :يداني ايدانم انعم“ ءهرافسأ ضعب يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 نأ دهشأ : لاقف . « ةرطقلا ىلع » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا يبن لاقف

 . « رانلا نم'جرخخ ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا يبن لاقف . هللا الإ هلإ ال

 . اهب ىدانف ةالصلا هتكردأ « ةيشام بحاص وه اذإف هانردتباف : لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 ريبكلا يف يناربطلا هجرخأو « ( 775 ص ٩ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا
 . ( ٠١١۳ ص ؟ ج ) ءاعدلا يفو ( ٤١۱و ۱۱۳ ص ۱۰ +> )

 : ( ۱٤۳۴١ ص ۲ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ورمع نب دمحم نع بثذ يلأ نبا نع ةبابش انث ةبيش يها نب ركب وبأ انثدح
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره ينأ نع راسي نب ديعس نع ءاطع نع
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 «فرعشم الو عزف ريغ هربق يف اصلا لجرلا سلجيف ءربقلا ىلإ ريصي تيملا نإ ٠ :لاق
 ؟ لجرلا اذه ام : هل لاقيف . مالسإلا يف تنك :لوقيف ؟ تنك مف :هل لاقي مث
 هللا دنع نم تانيبلاب انءاج ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر دمحم : لوقيف
 جرفيف . هللا ىري نأ دحأل يغبني ام :لوقيف ؟ هللا تيأر له :هل لاقيف .هانقدصف
 .هللا كاقو ام ىلإ رظنا :هل لاقيف ءاضعب اهضعب مطحي اهملإ رظنيف «رانلا لبق ةجرف هل
 :لاقيو . كدعقم اذه :هل لاقيف ءابيف امو امترهز ىلإ رظنيف ءةنج لا لبق هل جرفي مث

 ءوسلا لجرلا سلجيو . هللا ءاش نإ ثعبت هيلعو « تم هيلعو « تنك نيقيلا ىلع
 اذه ام : لاقيف . يردأ ال : لوقيف ؟ تنك مف : هل لاقيف « افوعشم اعزف هربق يف
 رظنيف « ةنجلا لبق هل جرفيف . هتلقف الوق نولوقي سانلا تعمس : لوقيف ؟ لجرلا

 ةجرف هل جرفي مث . كنع هللا هفرص ام ىلإ رظنا : هل لاقيف ء اهيف امو اهبترهز ىلإ
 كشلا ىلع « كدعقم اذه : هل لاقيف ء اضعب اهضعب مطحي اهيلإ رظنيف « رانلا لبق
 . « ىلاعت هللا ءاش نإ ثعبت هيلعو ء تم هيلعو « تنك

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 :ريسفتلا يف ( 1۲١ ص ١ + ) هللا همحر يناستلا مامإلا لاق
 ليعامسإ نب متاح ان يكملا دابع نب دمحم ينثدح :لاق هللا دبع نب ناهثع انربخأ

 دنع انك : لاق ريقفلا بيهص نب ديزي نع - ماسب وهو - يفريصلا نسحلا وبأ ان
 نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « جراوخلا ركذف رباج

 مهريعي مث ءاونوكي نأ هللا ءاش ام رانلا يف نونوكيف «مهبونذب نوبذعی يتمأ نم اسان
 مكنامإو مكقيدصت نم هيف انوفلاخت منك ام ىرت ام : مه نولوقيف « كرشلا لهأ
 هجرخأ الإ دحوم ىقيي امف « ةرسحلا نم كرشلا لهأ ىري نأ هللا ديري امل « مكعفن
 دوي اجبر لف : ةيآلا هذه ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر الت مث ء ٠ هللا
 . 4 نيملسم اوتاك ول اورفك نيذلا

 . نسح ثيدح اذه

 15١٠١(: ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق
 :لاق نارمع نب ةلمرح نع كرابملا نبا انث يزورملا نسحلا نب نيسحلا انثدح
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 هللا لوسر تعمس : لوقي رماع نب ةبقع تعمس : لاق يرفاعملا ةناشع ابأ تعمس

 « نييلع ربصف « تائب ثالث هل ناك نم ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 .« ةمايقلا موي رانلا نم اباجح هل نك « هتدج نم نهاسكو نهاقسو نهمعطأو

 . نِمْوُي نب يح : وه ةناشع وبأو . حيحص ثيدح اذه

 انث : هللا همحر لاقق ( ١١4 ص 4 + ر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « نارمع نب ةلمرح انث ءىرقملا ديزي نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ

 ةمئيخ وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( ۲۹۹ ص ۳ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 . هب « نارمع نب ةلمرح انثدح ديزي نب هللا دبع انئدح

 :( ۲۲ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع بيبح يلأ نب ديزي ينثدح : لاق دعس نب ثيل انث : لاق جاجح انث

 نب ناڻع نأ هئدح - ةعصعص نب رماع ينب نم = افرطم نأ دنه يبا نب ديعس

 : ناثع لاقف . متاص ينإ : فرطم لاقف « هيقسيل نبلب هل اعد يفقثلا صاعلا يأ

 ةنجك «رانلا نم ةنج مايصلا » :لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم

 : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمسو . « لاتقلا نم كدحأ

 . ؛ رهشلا نم مايأ ةثالث مايص ء نسح مايص »

 هللا دبع نيا وه فرطمو .حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 : .ريخشلا نبا

 :( 1١517 ص ٤ ج ) هللا همحر ُئاسنلا لاقو

 دنه يأ نب ديعس نع بيبح يأ نب ديزي نع ثيللا انثدح :لاق ةبيتق انربخأ

 اعد صاعلا يأ نب ناهثع نأ هثدح - ةعصعص نب رماع ينب نم الجر - افرطم نأ

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس :نائع لاقف .مئاص ينإ :فرطم لاقف «هيقسيل نبلب هل

 . ٠ لاتقلا نم مكدحأ ةنجك « ةنج مايصلا » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 .ريخشلا نب هللا دبع نبا وه فرطمو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . ( 5598 ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا
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 دحوملا تح يف ةلومحم يهو < رانلا لوخد بابسأ
 ةنجلا ىلإ نوجرخي مث « تقؤم لوخد ىلع

 :( 557 ص 4 ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هتعم و :هللا دبع لاق - بهو نب هللا دبع انث :لاق فورعم نب نوراه ان

 نع بيبح ينأ نب ديزي نع ثراحلا نب ورمع ينثدح : لاق - نوراه نم انأ

رقلا اًدمحم ىأر هنأ يرافغلا لفغم نب بييه نع نارمع ينأ ملسأ
 رمي ماق يش

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر تعمس : لاقف « بيبه هيلإ رظنف « هرازإ

 . ( راتلا يف هفطو ءاليخ هبطو نم » : لوقي

 ربخأ : لاق بيبح يبأ نب ديزي نع ةعيهل نبا انأ قاحسإ نب ىبحي انث

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يرافغلا بيبه نع نارمع وبأ ملسأ
 . « منهج ران يف هئطو ءالبخ هرازإ ءىطو نم » : ملسو هلآ

 عم هنأ ملسأ نع بيبح يأ نب ديزي نع ةعيل نبا انث ديعس نب ةبيتق اث

 ر الجر ىأرو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا بحاص لفغم نب بيبه

 هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس هللا ناحبس : لاقف « ءاليخ هؤطيو « هفلخ هرازإ

 . « رانلا يف هثطو ءاليخلا نم هتطو نم » : لوقي ملسو هلآ ىلعو

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 547 ص ۱۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب ةمركع نع تباث نب يلع انربخأ نايفس نب حابصلا نب دمحم انثدح

 هللا لوسر تعمس : ةريره وبأ لاق : لاق سوج نب مضمض ينثدح : لاق رامع

 ۽ نييخاوتم ليئارسإ ينب يف نالجر ناك و : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 رخآلا ىري دهتجملا لازي ال ناكف « ةدابعلا يف دهتجم رخآلاو « بنذي امهدحأ ناكف

 كلاقف . رصقأ : هل لاقف بنذ ىلع اموي هدجوف . رصقأ : لوقيف بنذلا ىلع

 هللا كلخدي ال وأ « كل هللا رفغي ال هللاو : :لاقف ؟ابيقر يلع تنعبأ «يبرو ينلخ
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 تنكأ : دهتجمل اذه لاقف « نيملاعلا بر دنع اعمتجاف « امهحاورأ ضبقف . ةنجلا

 ةنجلا لخداف بهذا : بنذملل لاقو ؟ ارداق يدي يف ام ىلع تنك وأ « املاع ين

 . « رانلا ىلإ هب اوبهذا : رخآلل لاقو . يتمحرب

 .هترخآو هايند تقبوأ ةملكب ملكتل « هديب يسفن يذلاو :ةريره وبأ لاق

 . نسح ثيدح اذه

 ةمركع انث رماع وبأ انث :( ۱۲۷ ص ١1 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « رامع نبا

 انثدح دمصلا دبع انثدح :( ح ط ) ( 717 ص ۲ + ) هللا همحر لاقو

 . هب « رامع نب ةمركع

 9١(: ص ٠١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ءاطع نع مكحلا نب يلع انأبنأ دامح انربخأ ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 نع لكس نم » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ
 . « ةمايقلا موي ران نم ماجلب هللا همجلأ « همتكف ملع

 . حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح : لاقو ( 4.8 ص ۷ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 ٠١١( ص ١ ج) كردتسملا يف احلا اهركذ ةحداق ريغ ةلع ثيدحللو

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع نع ةريره ينأ نع لجر نع ءاطع نع ءاج هنأ اهلصاح ءاهدرو

 .ملعأ هللاو .مهاو هداز يذلا نأو «حجرأ مهبملا دزي مل يذلا نأ ىلإ صلخو «ملسو

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ٥٩ ص ٩ + ) ةبيش يبا نب ركب وبأ هجرخأو

هب « مكحلا نب يلع انثدح : لاق ناذاز نب ةرامع انثدح : لاق رماع نب دوسأ
 . 

 نع دامح انث لماك وبأ انث : لاقف ( 777 ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « مكحلا نب يلع

 نع ناذاز نب ةرامع انث : لاق ريمت نبا انث : هللا همحر لاقف ( ٤٩١ ص رو

 . هب ‹ مكحلا نب يلع
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 :( ۲۹۸ صا ۱۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 يروثلا نايفس انربخأ نوراه نب ديزي انربخأ زازبلا حابصلا نب دمحم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبا نع مزاح يبا نع روصنم نع

 ثالث قوف هاخأ رجه نمف « ثالث قوف هاخأ رجبي نأ ملسمل لحي ال ٠ :ملسو هلآ

 « رانلا لخد تامف

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 : ( 85175 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 لخد : لاق ةريره يأ نع ةملس وبأ انث ورمع نب دمحم انث رشب نب دمحم انث

 هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف < ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ينارعأ

 : لاق ؟ مدلم مأ امو : لاق ٠ ؟ طق مدلم مأ كتذخأ لهو : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 كذحأ لهف » » :لاقو .طق اذه تدجو ام :لاق ٠ محللاو دلجلا نيب نوكي رح »

 ناسنالا ىلع برضي قرع ١ : لاق ؟ عادصلا اذه امو :لاق ٠ ؟طق عادصلا اذه

 ىلإ رظني نأ بحأ نم » : لاق ىلو املف . طق اذه تدجو ام : لاق « « هسأر يف

 . ؛ اذه ىلإ رظنيلف « رانلا لهأ نم لجر

 . نسح ثيدح اذه

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 541 ص ١ + ) دهزلا يف دانه هجرخأ ثيدحلا

 ٠ هب ۽ ورمع نب دمحم نع ةدبع

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ۱۷١ ص ) درفلا بدألا يف يراخبلا هجرخأو

 . ةملس ينأ نع ورمع نب دمحم نع ركب وبأ انثدح : لاق سنوي نب دمحأ

 ١47(: ص ١4 + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 زاج ينأ نع ديهشلا نب بيبح نع دامح انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 ةيواعم لاقف «ريبزلا نبا سلجو رماع نبا ماقف ؛رماع نباو ريبزلا نبا ىلع ةيواعم جرح :لاق

 : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم ينإف « سلجا : رماع نبال

 . ؛ رانلا نم هدعقم أوبتيلف ء امايق لاجرلا هل لئي نأ بحأ نمو
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 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . نسح ثيدح اذه : لاقو ( ٠١٠ ص ۸ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 رن ا

 هي « ديهشلا نب بيبح نع "”ةبعش انثدح

 . هب « ديهشلا نب بيبح انث ليعامسإ انث : ( ٩۹۳ ص ر هللا همحر لاقو

 انثدح : هللا همر لاقف ( ۳۳۹ ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخخأو

 .هب ؛ديهشلا نب بيبح انثدح :لاق دامح اثدح :لاق جاجح انثدحو .ةبعش انثدح مدا

 نع ةماسأ وبأ : هللا همحر لاقف ( 585 ص ۸ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأو

 . هب « ديهش نب بيبح

 : ( 56 ص ٩ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ماشه انريخأ : لاق نوراه نب ديزي انريخأ زازبلا حابصلا نب دمحم انثدح

لا لص يبنلا لاق : لاق نيصح نب نارمع نع نيريس نب دمحم نع ناسح نبا
 هل

 هدعقم ههجوب ًاوبتيلف « ابذاک ةروبصم نيمي ىلع فلح نم ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . © رانلا نم

 . ملسم طرش ىلع ‹ حيحص ثيدح اذه

 ي .احبلا نأل ؛ ؛نيخيشلا لاجر هلاجر نأ عم .ملسم طرش ىلع :تلق امئإو

 لارمع نم 'هعامس يف فلتخم هنأل ؛نيصح نب نارمع نع نيريس نب دمحم ىورام

 ىبحيو « ليصحتلا عماج يف اك دمحأ مامإلا هتبثأ دقف « هعامس حجارلاو نيصح نبا

 مدقم تبثملاو ( 38٠١ ص ۷ + ) متاح يا نبال ليدعتلاو حرجلا يف اک نيعم نبا
 . ينانلا ىلع

 ديزي انثدح : هللا همحر لاقف ( ه ص ۷ + ) ةبيش يأ نب ركب وبأ هجرخأو

 . هب « نوراه نبا

 نب بيبح ةمجرت يف لامكلا بيذبع يف ا هانتبنأ ام باوصلاو « ديعس لصألا يف (ا)
 . رفعج نب دمحم هنع ةاورلا يف اوركذي مل رماع نب ديعس كانهو « ديهشلا
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 : ( ۷۳ ص ٩ + ر هللا همحر دواد وبأ مامالا لاق

 : لاق مشاه ني مشاه انربخأ : لاق ريمت نبا انربخأ ةبيش يبأ نب نائع انثدح

 هللا دبع نب رباج عم“ هنأ - تلصلا نب ريثك لآ نم - ساطسن نب هللا دبع ينربخأ

 يربنم دنع دحأ فلحي ال » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 تبجو ١ وأ « رانلا نم هدعقم أوبت الإ ءرضخأ كاوس ىلع ولو «ةمنآ نيمي ىلع اذه

 . « رانلا هل

 (؟4١ ص ۲ ج) ًاطوملا يف كلام مامإلا هجرخخأ دقو .حيحص ثيدح اذه

 :هللا همحر لاقق ( ۷۷۹ ص ۲ + ) ةجام نبا هجرخأو . هب «مشاه نب مشاه نع

 يردحجلا تباث نب دمحأ انثدحو ( ح ) ةيواعم نب ناورم انث عفار نب ورمع انثدح
 ةفحت يف ا يناسنلا هجرخأو . هب « مشاه نب مشاه انث :لاق ىسيع نب ناوقص انث

 نع مساقلا نبا نع امهالك « نيكسم نب ثراحلاو ةملس نب دمحم نع « فارشألا

 .( 1717 ص ۳ ج ) ىلعي وبأ هجرخأو . هب « كلام

 .هاجرخي مل و «داتسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو «( ۲۹٦ ص 4 + ) کاحلاو

 : ( ۷۷۹ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نسحلا انث دلخم نب كاححضلا انث : الاق مزخأ نب ديزو ىبحي نب دمحم انثدح

 تعمس : لاق - يوقلا سنوي بأ وهو : ىسحي نب دمحم لاق - خورف نب ديزي نبا
 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي ةريره ابأ تعمس : لوقي ةملس ابأ

 كاوس ىلع ولو « ةمنآ نيمي ىلع « ةمأ الو دبع ربنا اذه دنع فلحي ال و : ملسو

 . « رانلا هل تبجو الإ « بطر

 خورف نب ديزي نب نسحلا الإ ؛حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 . ةقث وهو « يوقلاب بقلملا

 ١98(: ص ١5 + ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

 - ةنيدملا لهأ نم - يرمضلا خورف نب ديزي نب نسحلا انث مصاع وبأ انث
 هللا ىلص يبنلا تعمسل دهشأ :لوقي ةريره ابأ تعم :لوقي ةملس ابأ تعمس :لاق
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 « ةمتآ نيمي ىلع ربخلا اذه دنع فلحي ةمأ وأ دبع نم ام » : ملسو هلا ىلعو هيلع

 . «رانلا هل تيجو الإ « بطر كاوس ىلع ولو

 . نتملاو دنسلا اذهب ( 518 ص ۲ + ) هجرخأو
 : ركاش دمحأ قيقحتب ( 454 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 جيرسو ( ح ) دانزلا يأ نب نمحرلا دبع انثدح ىسيع نب قاحسإ انثدح
 : نيسح لاق - دعس نب رماع نع هيبأ نع دانزلا يبأ نبا انثدح : الاق نيسحو

 نع ثدحأ نأ ينعتي ام :لوقي نافع نب ناثع تعمس :لاق - صاقو يأ نبا

 دهشأ نكلو هنع هباحصأ ىعوأ نوكأ الأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر
 . « رانلا نم هدعقم أوبتيلف « لقأ مل ام يلع لاق نم » : لوقي هتعمسل

 . هنع هباحصأ ىعوأ : نيسح لاقو

 : ( ۳۷۹ ص ١ + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 رفعج نب ديمحلا دبع انثدح يفنحلا ركب وبأ ديجلا دبع نب ريبكلا ديع انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ناثع نع ديبل نب دومحم نع هيبأ نع
 . « رانلا يف ايب ًاوبتيلف اًبذك يلع دمعت نم » : ملسو هلآ

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 405 ص ١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع رز نع مصاع انث دامح انث نافع انثو . مصاع نع نابيش انث مشاه انث

 يلع بذك نم » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع

 . 6 منهج نم هدعقم اوبتیلف . ادمعتم

 . « راتلا نم ٠ : مهدحأ لاق

 . هب « ةملس نب دامح ثيدح نم ( 157 ص ٩ + ) ىلعي وبأ هجرخأو
 : لاق يلأ انث ريرج نب بهو انث : ( ٠١١ ص ١ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هركذف . رز نع ثدحي امصاع تعمس

 ماشه وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( 4١8 ص ۷ + ) يذمرتلا هجرخأو
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 . هب « مصاع انربخأ شايع نب ركب وبأ انربخأ يعافرلا

 . دوجنلا يأ نبا وهو « مصاع لجأ نم نسح ثيدح اذه

 : ( 5814 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نع رز نع ثدحي امصاع تعمس : لاق يأ انثدح ريرج نب بهو انثدح

 يلع بذك نم » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دوعسم نبا

 « رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف « ادمعتم

 . نسح ثيدح اذه

 : :TOA) )ر هللا هحر دمحأ مامالا لاق

 ثدحي يا تعمس - يلع نبا ينعي - ىسوم انثدح نمحرلا دبع وبأ انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع

 . « عانم عامج ربكتسم ظاوج يرظعج لك » : رانلا لهأ ركذ دنع لاق

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ءىرقملا ديزي نب هللا دبع : وه نمحرلا دبع وبأو

 : ( 7١٠١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 تعم حابر نب يلع نب ىسوم انربخأ هللا دبع انربخأ قاحسإ نب يلع انثدح

 هلأ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ثدحي يأ
 ةنجلا لهأو « عانم عامج ربكتسم ظاوج يرظعج لك رانلا لهأ نإ  :لاق ملسو

 . « نوبولغملا ءافعضلا

 لاقو . قودص ةقث : نيعم نبا لاق ‹ يزورملا : وه قاحسإ نب يلع

 . ةقث : Go دكر ل ل دعس نبا

 . كرابملا نبا وه : هللا دبعو

 : ( 7١١١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةلبع يأ نب مهاربإ ينثدح يررجلا ورمع وبأ عاجش نب ناورم انثدح

 هللا دبع ىقتلا :لاق نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع - سدقملا تيب لهأ نم - يليقعلا
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 هللا دبع ىضم مث اثدحتف « ةورملا ىلع صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو رمع نبا

 ؟نمحرلا دبع ابأ اي كيكيي ام :لجر هل لاقف «يكبي رمع نب هللا دبع يقبو «ورمع نبا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ معز - ورمع نب هللا دبع ينعي - اذه : لاق

 هللا هبكأ ءربك نم لدرخ نم ةبح لاقثم هبلق يف ناك نم » :لوقي ملسو هلآ ىلعو
 . 9 رانلا يف ههجو ىلع

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 :(ه ص ٠١ + ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 دشار نب ىيحي نع ةيزغ نب ةرامع انربخأ ريهز انربخأ سنوي نب دمحأ انثدح

 هللا لوسر تعم : لاقف « سلجف انيلإ جرخف ء رمع نب هللا دبعل انسلج : لاق

 هللا دودح نم دح نود هتعافش تلاح نم » :لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 عزتي ىتح هللا طخس يف لزي مل « هملعي وهو لطاب يف مصاخ نمو « هللا داض دقف
 ٠. لاق امم جرخي ىتح لابخلا َةَغْدَر هللا هنكسأ «هیف سيل ام نمم يف لاق نمو «هنع

 دقو « دشار نب ىبحي الإ « حيحصلا لاجر هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 . ةيواعم نبا وه ريهزو ٠ بيذبتلا بيذبت يف اک « ةعرز وبأ هقثو

 : ( ۳۸۲ ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ناهمج نب ديعس ينثدح «يتوك «يسبعلا ةتابن نب جرشحلا انث رضنلا وبأ انث

 : يل لاق « هيلع تملسف « رصبلا بوجحم وهو قوأ يأ نب هللا ديع تيتأ : لاق

 هتلتق : لاق ؟ كدلاو لعف امف : لاق . ناهمج نب ديعس انأ : تلقف ؟ تنأ نم
 هللا ىلص هللا لوسر انثدح « ةقرازألا هللا نعل « ةقرازألا هللا نعل : لاق . ةقرازألا

 جراوخلا مأ مهدحو ةقرازألا : تلق : لاق .رانلا بالك مهنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . اهلك جراوخلا « ىلب : لاق ؟ اهلك

 « يدي لوانتف : لاق ؟ مهب لعفيو سانلا ملظي ناطلسلا نإف : تلق : لاق

 ؛مظعألا داوسلا كيلع « ناهمج نب اي كحيو :لاق مث «ةديدش ةرمغ هديب اهزمغف

 « كنم لبق نإف « ملعت امب هربخأف هتيب يف هتاف « كنم عمسي ناطلسلا ناك نإ
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 . هنم ملعأب تسل كنإف هعدف الإو

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۲١۳ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 سوعرب يتأ امل : لوقي "بلاغ ابأ تعمس :لاقارمعم انأ قازرلا دبع انث

 «هانيع تعمد مهآر املف «ةمامأ وبأ ءاج « قشمد جرد ىلع تبصنف « ةقرازألا

 ؛ ءامسلا ميدأ تحت اولتق ىلتق رش ءالوه - تارم ثالث - رانلا بالك : لاقف

 كناش امف : تلقف : لاق . ءالؤه مهلتق نيذلا ءامسلا ميدأ تحت اولتق ىلتق ريخو

 كيأربأ :انلق : لاق . مالسإلا لهأ نم اوناك مهنإ « مهن ةمحر :لاق ؟ كانيع تعمد

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس ءيش وأ . رانلا بالك ءالؤه : تلق

 «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لونمر نم هتعم لب « ءييرجل ينإ :لاق ؟ ملسو
 . ارارم دعف : لاق . ثالث الو نيتنث الو ةرم ريغ

 : هللا همحر لاقف ( 4١4 ص ۲ + ) هللا هحر يديمحلا هجرخأ ثيدحلا

 يلهابلا ةمامأ ابأ تيأر : لاق نجحملا بحاص بلاغ وبأ انث : لاق نايفس انث

 هللا لوسر تعمس : لاقف قشمد جرد ىلع جراوخلا سوعر رصبأ
 هيلع هللا ىلص

 « رانلا لهأ بالك «راتلا لهأ بالك <« رانلا لهأ بالك و :لوقي ملسو هلا ىلعو

 : بلاغ وبأ لاق .اولتق نم ىلتق ريخو ءءامسلا ميدأ تحت ىلنق رش :لاق مث ىكب مث

 ينإ « معن : لاق ؟ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم اذه تعم تنأأ

 .ثالث الو نيترم الو ةرم ريغ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نم هتعمس ؛ءيرجلا اذإ

 : ( 555 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ةمامأ وبأ لخد : لوقي ملس نب ناوفص تعمس : لاق ضايع نب سنأ انث

 - رانلا بالكو رانلا بالك :لاقف تبصن دق ءارورح سوعر ىأرف قشمد يلهابلا

 هبلإ ماقف « ىكب مث . اولتق نم لتق ريخ « ءامسلا لظ تحت ىلتق رش - اثالث

 . هتينكب روهشم « روزح : همسا (۱)

 . جراوخلا سوؤر نم فرزألا نب عفان ىلإ ثوبسني جراوخلا نم ةفئاط (۲)

4۹ 



 «ءيرجل اذإ ينإ :لاق هتعمس مأ كيأر نم لوقت يذلا اذه ءةمامأ ابأ اي :لاقف لجر

 ؟ كيكيي امف : لاق . نيئرم الو ةرم ريغ هتعمس دق ؟ يأر نع اذه لوقأ فيك

 . اعيش مهنيد اوذختاو اوقرفت نيذلا ءالؤه « مالسإلا نم مهجورخل يكبأ : لاق

 . ثيدحلا نسح بلاغ وبأف « ديج ثيدح اذه

 ةمامأ ابأ هخياشم نم اوركذي مل عطقنم هنأ رهاظلا ملس نب ناوفص ثيدحو

 . ملعأ هللاو « بلاغ يأ ثيدح هب ىرقتي هنكل « نالجع نب يدص

 : ( ٤۳۰ صا ج ) هللا همحر احلا لاق

 انث ينالوخلا قباس نب رصن نب رحب انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح

 ىي يأ رماع نب ملس نع رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع انث ركب نب رشب
 هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ وبأ ينثدح : لاق يعالكلا

 يعبضب اذخأف «نالجر يناتأ ذإ مان انأ انيب » :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 هلهسنس انإ : الاقف - هقيطأ ال ينإ :تلقف - دعصا :يل الاقف ءارعو البج يبلايث

 :تلقف «ةديدش تاوصاب انأ اذإ ءلبجلا ءاوس يف تنك اذإ ىتح «تدعصف .كل

 موقب انأ اذإف « يب قلطنا مث . رانلا لهأ يوع اذه : اولاق ؟ تاوصألا هذه ام
 نم : تلق » : لاق « امد مهقادشأ ليست « مهقادشأ ةققشم « مهييقارعي نيقلعم

 . ٠ مهموص ةلحت لبق نورطفي نيذلا ءالؤه : لاق ؟ ءالؤه

 . هاجرخي ملو « ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 : ( ۲۰۹ ص ۲ ج ) هللا همحر محلا لاقو

 ركب نب رشب انث ناميلس نب عيبرلا انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح
 ينثدح يعالكلا رماع نب ميلس نع رباج نب ديز نب نمحرلا دبع انث يسينتلا
 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم“ : لاق هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ وبأ

 البج يب اينأف يعبضب اذخأف « نالجر يناتأ ذإ « مان انأ انيب ٠ : لوقي ملسو

 تدعصف .كل هلهسنس انإ : الاقف . قيطأ ال ينإ : تلقف دعصا :يل الاقف ءارعو

 ؟ تاوصألا هذه ام : تلق ةديدش تاوصأب انأ اذإ ءلبجلا ءاوس يف تنك ىتح



 ةعقشم ةققشم «مهبيقارعب نيقلعم موقب اذإف يب قلطنا مث .رانلا لهأ ءاوع وه اذه : اولاق

 نورطفي نيذلا ءالؤه : لاق ؟ ءالٌؤه ام : تلقف « امد مهقادشأ ليست ؛ مهقادشأ

 « احر هنتنأو « اخافتنا ءيش دشأ موقب اذإف « يب اقلطنا مث . مهموص ةلحت لبق
 E ا ءالؤه را 0 وسا

 :تلقف «نيربن نيب نوبعلي Sê اذإف يب قلطنا مث .نمابأ نهدالوأ نعني يتاوللا

 ةثالثب انأ اذإف « فرش يل فرش مث . نينمؤملا يرارذ ءالؤه : لاق ؟ ءالؤه نم

 «بلاط ينأ نب نفعج ءالؤه : لاق ؟ ءالؤه نم :تلق مهل رمح نم نوبرشي رفن

 ةثالئب انأ اذإف « رخآ فرش يل فرش مث .ةحاور نب هللا دبعو «ةثراح نب ديزو

 .« كنورظتني مالسلا مبيلع ىسيعو ىسومو مهاربإ :لاق ؟ ءالؤه نم :تلق «رفن

 يراخبلا جتحا دقو « هاجرخي لو « ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . ملسم هب جتحا دقو « رماع نب ملس ريغ هتاور عيمجم

 :( ۳٤ ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 رجاهملا ني دمحم انربخأ ''”نيكسم انربخأ يليفتلا دمحم نب هللا دبع انثدح

 مدق : لاق ةيلظنحلا نب لهس اتربخأ يلولسلا ةشبك يبأ نع ديزي نب ةعببر نع

 سياح نب عرقالاو نيصح نب ةنييع ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع
 عرقألا امأف . الأس اب امه بتكف ةيواعم رمأو ءالأس اب امه رمأف « هالأسف
 هللا ىلص يبنلا قأو هباتك ذخأف ةنييع امأو « قلطناو هتمامع يف هفلف هباتك ذخأق
 اباتك يموق ىلإ الماح ينارتأ ء دمحم اي : لاقف « هناكم ملسو هلآ ىلعو هيلع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلوقب ةيواعم ربخأف ؟ سملتملا ةنيحصك هيف ام يردأ ال

 لأس نمو : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ؛ ملسو هلآ ىلعو

 نم ١ : رخآ عضوم يف يليفنلا لاقو . « رانلا نم رثكتسي انف « هينغي ام هدنعو

 : رخخآ عضوم يف يليفنلا لاقو ؟ هينغي امو : هللا لوسر اي اولاقف ؛ منهج ومج

 لاقو . ٠ هيشعيو هيدغي ام ردق و : لاق ؟ ةلأسملا هعم يغبني ال يذلا ىنغلا امو

 . رسیکب نبا : وه )١(



 . « مويو ةليل وأ « ةليلو موي عبش هل نوكي نأ ١ : رخآ عضوم يف يليفتلا
 . تركذ يتلا ظافلألا هذه ىلع ارصتخم هب انثدح ناكو
 . حيحصلا لاجر هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 : ( ٠١۷ ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةملس نب دامح انث : الاق نافعو جرس انث

 لمعيل لجرلا نإ 9 :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع
 هتوم لبق ناك اذإف ءرانلا لهأ نم باتكلا يف بوتكمل هنإو « ةنجلا لهأ لمغ

 لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإو « رانلا لخدف تامف « رانلا لهأ لمعب لمعف لون
 لمعف لوحت « هتوم لبق ناك اذإف « ةنجلا لهأ نم باتكلا يف بوتكمل هنإو رانلا
 . « اهلخدف تامق « ةنجلا لهأ لمعب

 مهاربإ انثدح :لاق ( ۱۲۸ ص ۸ + ) هللا همحر ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا
 . هب « دامح انثدح يماسلا جاجحلا نبا

 نبا : لاق جيرس انث : ( ٠١8 ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ةورع نب ماشه نع دانزلا يأ
 . حيحص ثيدح اذه

 : ( م9104 ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 رک م ةرلرم يأ نع ادارا اٹ قمع نإ دما زغب ني لمح
 هللا تلح امل » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاقو « ثيداحأ
 . ابف اهلهأل تددعأ ام ىلإو « اهيلإ رظنا : لاق « ليربج لسرأ « رانلاو ةنجلا

 عمسي ال كتزعو : لاق هيلإ عجرف ءابيف اهلهأل هللا دعأ ام ىلإو ءاهيلإ رظنف ءاجف
 « اهيلإرظناف « اهيلإ عجرا : لاق « هراكملاب تبجحف اهب رمأف . اهلخد الإ دحأ اهب
 «هراكملاب تبجح دق يه اذإف ءابيلإ عجرف » :لاق .« اهيف اهلهأل تددعأ ام ىلإو
 ىلإ بهذا : لاق . دحأ اهلحدي الأ تيشخ دق « كتزعو : لاق هيلإ عجرف

 ءاضعب اهضعب بكري يه اذإف . اهيف اهلهأل تددعأ ام ىلإو ءابيلإ رظناف ءرانلا
 رمأف اهلخديف دحأ اهب عمسي الأ تيشح دقل « كتزعو : لاق « عجرف
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 ,4 اهلعد الإ دحأ اينم وجني الآ تيشع دقل «كتزعو :لاقف ءتاوهشلاب تفحف
 ۔ نسح ثيداح اذه

 ةملس ني دام انثدرح نمسح انثدح :( 777 ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

 , هب « ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع

 راسلا نم نيدحوملا جورح

 :( 45 ص ۾ + هللا هجر دحأ مامإلا لاق

 نابهص نب ةبقع يثدح يرصعلا ناميلس ابأ تعم :لاق ديز نب ديعس امث نافع ان

 سانا لمعي » + لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يبنلا نع ةركي ابأ تعم : لاق

 « رانا يف شارفلا عواقت  طارصلا ةبنج مب ع داقتف «ةمايقلا موي طارصلا ىلع

 ةكئالملل نوي مث » : لاق « ءاشي نم هتحرب ىلاعتو كرابت هللا يجنيف » : لاق

 نوعفشيو «نوج يو توعفشیو «نوج رخو نوعفشيف ءوعفشي نأ ءادهشلاو نيبتلاو
 هباق يف ناك نم نوجرخيو نوعفشيو » : اضيأ لاقف ةرم نافع دازو « نوجرتيو
 , « ناميإ نم ةرذ تري ام

 ديعس انث نابأ نب دمحم انث := دمحأ نب هللا دبع وه -- نمح را دبع وبأ لاق

 , هلثم . ديز نبا

 , نسح ثيدح اذه

 اهلهأ نم هللا اداعج ةبجلاب ناميإلا

 ؛ ( ۱۹۳ ص 4 ج ) راتسألا فشك يف اک هللا همحر رازبلا لاق ,

 دمحم نع نايفس نع يلايرفلا فسوي نب دمحم انث بوقعي نب لضفلا انثدح

ام اذإ موقلا عداقتو « ضعب قوف مهضعب اهيف مهطقست ؛ يأ ةيابلا يف )١(
 رثإ مهضعب ت

 , عملاو فكلا ؛ عدقلا لصأو « ضعب
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 : لاق ؟ ةنجلا لهأ ماني له < هللا لوسر اي : ليق : لاق رباج نع ردكتملا نبا

 . « توملا وخأ مونلا »

 .يبايرفلا الإ هنعال و ءيروثلا نايفس الإ قيرطلا اذه نم هدنسأ ملعن ال :نايفس لاق

 7: 14۳۳ ص ۲ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 انث يناببصألا صفح نب نيسح انث يرهوجلا قاحسإ نب هللا دبع انثدح

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع هيبأ نع ةديرب نب ناميلس نع دئرم نب ةمقلع نع نايفس
 ةمألا هذه نم نونامث « فص ةئامو نورشع ةنجلا لهأ ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو

 . « مألا رئاس نم نرعبرأو

 نب هللا دبع هجام نبا خيش الإ حيحصلا لاجر هلاجر «نسح ثيدح اذه

 .عباتم هنكل ,عرجتلا غيص نم هذهو .خيش هنإ :متاح وبأ لاق دقو .يرهرجلا قاحسإ

 ديزي نب نيسح انثدح : ( 7304 ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع راثد نب براحم نع ةرم نب رارض نع ليضف نب دمحم انربخأ ينوكلا ناحطلا
 . نسح ثيدح اذه : لاقو . هب « هيبأ نع ةديرب نبا

 ملسم نب زيزعلا دبع انث نافع انث : ( 747 ص ه + ) دمحأ مامإلا هاورو
 هللا همحر ,دمحأ مامإلا دنسب ثيدحلاف .هب ءراثد نب براحم نع نانس وبأ انث :لاق

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص

 : ( ۳۷۱ ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 مقرأ نب ديز تعم“ : لاق يملحما ةبقع نب ةمامث نع شمعألا انث عيكو انث

 لهأ نم لجرلا نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاق : لوقي
 لجر لاقف « « عامجلاو ةوهشلاو برشلاو لكألا يف « لجر ةئام ةوق ىطعي ةنجلا

 هللا لوسر هل لاقف : لاق ؟ ةجاحلا هل نوكت برشيو لكأي يذلا نإف : دوبيلا نم
 هنطب اذإف « هدلج نم ضيفي قرع مهدحأ ةجاح » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 .( رمض دق

 لاقف ( ٠١8 ص ۴۳ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأ دقو . حيحص ثيدح اذه
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 . هب « شمعألا نع ناميلس نب ةديعو عيكو ان : هللا همحر

 : لاقف ( ۷۳ ص ١ + ) دهزلا يف يرسلا نب دانه هجرخأو

 : لاق مقرأ نب ديز نع ةبقع نب ةمامن نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدح
 « مساقلا ابأ اي : لاقف دوبيلا نم لجر ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا أ
 نإ :هباحصأل لاق دقو - : لاق ؟ نوبرشيو اهيف نولكأي ةنجلا لهأ نأ معرت تسلأ
 يذلاو ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف - هتمصخ اذهب يل رقأ

 « عامجلاو ةوهشلاو برشملاو معطملا يف ءلجر ةئام ةوق ىطعيل ك دحأ نإ «هديب يسفن
 لاقف : لاق ؟ ةجاحلا هل نوكي برشيو لكأي يذلا نإف : يدوهيلا هل لاقف : لاق

 « مهدولج نم ضيفي قرع مهتجاح » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 . ؛ رمض دق نطبلا اذإف « كسملا لثم

 : ( ۳٣۷ ص ؛ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 أ : لاق مقرأ نب ديز نع ةبقع نب ةمامث نع شمعألا انث ةيواعم وبأ انث

 تسلا « مساقلا ابأ اي : لاقف دوبيلا نم لجر ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا
 - هتمصخ هذهب يل رقأ نإ :هباحصأل لاقو- ؟ نوبرشيو نولكأي ةنجلا لهأ نأ معزت
 « هديب يسفن يذلاو « لب » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف :لاق

 . « عامجلاو ةوهشلاو برشملاو معطملا يف « لجر ةئام ةرق ىطعيل مهدحأ نإ

 لاقف : لاق ؟ ةجاحلا هل نوكت برشيو لكأي يذلا نإف : يدوبلا هل لاقف : لاق
 مهدولج نم ضيفي قرع مهدحأ ةجاح و :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . « رمض دق نطبلا اذإف ء كسملا جر لثم

 . حيحص ثيدح اذه

 .هب «شمعألا انث عيكو انث :( ۳۷١ ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 : رازبلا لاقو ( ١957 ص 4 + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأو
 . مقرأ نب ديز نع '”نايح نب ديزي نع شمعألا نع : لوقي مهضعب

 = م هانت ام باوصلاو « نابح نب ديز نع : لاقف نيمسالا يف فيحصت لصألا يف (1)
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 ةيواعم وبأ « ةبقع نب ةمامث نع شمعألا نع هاور دق : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ثيدحلاف لك ىلعو «رازبلا دنع ديبع ني ىلعيو ءدمحأ دنع عيكوو «رازبلاو دمحأ دنع
 . ةقث امهالك نايح نب ديزيو ةبقع نب ةمامث نأل ؛ حيحص

 :( 45١ ص ۲ + ) هللا همحر يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع مامإلا لاقو

 : لاق ”يملحلا ةبقع نب ةمامث نع شمعألا نع نوع نب رفعج انربخأ

 نإ ؛ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي مقرأ نب ديز تعم
 « ةرهشلاو عامجلاو برشلاو لكألا يف «لجر ةئام ةوق ىطعيل ةنجلا لهأ نم لجرلا
 ضيفي » : لاقف ؟ ةجاحلا هنم نوكت برشيو لك اي يذلا نإ :دوبيلا نم لجر لاقف

 . (« رمض دق هنطب اذإف « قرع هدلج نم

 فارشألا ةفحت يف اك «ريسفتلا يف يئاسنلا هجرخأ دقو .حيحص ثيدح اذه

 . هب « ةمامث نع شمعألا نع رهسم نب يلع نع رجح نب يلع نع هجرخأ
 انث عيكو انث : هللا همحر لاقف ( ۳۷١ ص 4 + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 هب « يملحما ةبقع نب ةماهث نع شمعألا

 نع شمعألا انث ةيواعم وبأ انث : ( 7517 ص 4 + ) اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ةبقع نب ةمامث

 : ( 788 ص ۷ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 رماع نع يأ ينثدح ماشه نب ذاعم انربخأ راّشب نب دمحم ركب وبأ انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يأ نع يجانلا قيدصلا يأ نع لوحألا
 هنسو هعضوو هلمح ناك « ةنجلا يف دلولا ىهتشا اذإ نمؤملا » : ملسو هلا ىلعو هيلع

 . ٩ يهتشي اک « ةعاس يف

 . بيرغ نسح ثيدح اذه

 . بيذهلا بيذهت يف
 و فارشألا ةفحت و بيذهتلا بيدهم يف اك هانتبلأ ام باوصلاو « يبراحملا : لصألا يف )١(

 . دنسملا



 (۸۰ ص 7 + ) دمحأو . ٤٥۲ ص ؟ج) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 .( 174 ص ۲ + ) يمرادلاو

 : ( ۳ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 معن ينأ نبا انثدح : لاق هبنادرم نب ديزي انث يريبرلا هللا دبع نب دمحم انث

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يأ نع

 . « ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلاو

 : هللا همحر لاق ( ١5١ ص ) صئاصخلا يف ٌئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 هبنادرم نب ديزي انثدح- : لاق معن وبأ انثدح + لاق روصنم نب ورمع انربخأ

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يأ نع معن ينأ نب نمحرلا دبع نع
 . ٠ ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا :  ملسو هلآ ىلعو هيلع

  حيحص ثيدح اذه

 : ( ۳ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 مكح نع ثدحي يريرجلا تعمسو : لاق هتعمس اميف: :دامح لاق نسح انث

 نوفوت متنأ » : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع ةيواعم نبا

 عيراصم نم نيعارصم نيب امو ءلجو زع هللا ىلع اهمركأو اهرخآ متنأ «ةمأ نيعبس

 . « ظيظكل هنإو موي هيلع نيتأيلو « اماع نيعبرأ ةريسم ةنجلا

 ؛طلتخا .سايإ نب ديعس دوعسم وبأ : وه يريرجلاو « حيحص ثيدح اذه

 . هطالتخا لبق هنم عم ةملس نب دامح نكلو
 . هاجرخي نأ املسمو يئراخبلا يئطقرادلا مزلأ امم ثيدحلاو

 : ( م7905 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 فروع نب نمحرلا دبع نب ليهس نب ديجما دبع نع ديعس نب هللا دبع انث يكم انث

 يربنم » : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةريره يأ نع ةملس يأ نع
 . « ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع اذه

 ديعس نب هللا دبع وه ديعس نب هللا دبعو .حيحصلا لاجر هلاجر ثيدحلا اذه
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 . دنه يلأ نبا

 : ( ٠٤١۳ ص ۲ ج) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 شمعألا نع ةيواعم وبأ انث :الاق نانس نب دمحأو ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ نع حلاص يأ نع

 لخدف تام اذإف «رانلا يف لزنمو ةنجلا يف لزنم «نالزنم هل الإ دحأ نم مكنم ام و

 . # نوثراولا مه كئلوأ ل : ىلاعت هلوق كلذف « هلزنم ةنجلا لهآ ثرو « رانلا

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 :( ۱۷١۸ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةورع نب ماشه ينثدحف : لاق قاحسإ نبا نع يأ انثدح بوقعي انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق بلاط ينأ نب رفعج نب هللا دبع نع ةورع هيبأ نع ريبزلا نبا
 بخص ال بصق نم تيب ةجيدخ رشيأ نأ ترمأ » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . ٠ بصن الو هيف

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ١97 ص 4 + ) راتسألا فشك يف اک هللا همحر راربلا مامإلا لاق

 ةدانق نع عيطم نب مالس انث دسأ نب ىلعم ان يلع نب رصن نب يلع انثدح

 :لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ديعس ينأ نع رافغلا دبع نب ةبقع نع

 . ؛ رشب بلق ىلع رطح الو « تعمس نذأ الو « تأر نيع ال ام ةنجلا يف »

 رايخ نم ايرصب ناكو « مالس الإ داتسإلا اذهب هاور هملعنال : راربلا لاق

 . مهئالقعو سانلا

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ٠١5 ص ۲۱ ج ) ريسفتلا يف ريرج نبا هجرخأ دقو

 ةبقع نع ةداتق نع عيطم نب مالس انث : لاق ىلعم انث بلاط يأ نب سابعلا انثدح

 نع« ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نع يردنخلا ديعس ينأ نع رافغلا دبع نبا

 رطخ الو « ثعمس نذأ الو « تر نيع الام « نيحلاصلا يدابعل تددعأ :  لاق هبر

A 



 . ©« رشب بلق لع

 سابع : وه ريرج نبا خيش بلاط يلأ نب ساّبعو , يسدق ريرج نبا دنع ثيدحلا

 . بيذهتلا بيذهت يف اک متاح يأ نبا هقثو . رفعج نبا

 : ( ۳۹۷ ص ۳ + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 نمحرلا دبع نع يفعجلا دعس نب عيبرلا انثدح يأ ينثدح ريمت نبا انثدح

 رظنيلف « ةنجلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ هرس نم : لاق رباج نع طباس نبا
 .هلوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإف ؛يلع نب نيسحلا ىلإ

 « سأب ال : متاح وبأ لاق « يفعجلا دعس نب عيبرلاو . نسح ثيدح اذه
 هعامم ىفن نإو طباس نب نمحرلا دبعو « هنبال ليدعتلاو حرجلا يف اك . هب
 لاقو ؛«ليصحتلا عماج يف ا « متاح يأ نبا هتبثأ دقف «رياج نم نيعم نبا

 . لصتم هللا دبع نب رباج نعو : ليدعتلاو حرجلا يف متاح ينأ نبا
 : هدنعو ( ۲٣۳ ص ) « دراوملا يف اک « نابح نبا هجرخأ ثيدحلاو

 « دمحأل ةباحصلا لئاضفو ىلعي يلأ دنسم يف اك . نيسحلا : هباوصو . نسحلا
 هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو . نيسحلا بقانم يف نابح نبا حيحص يف اذكو

 .هب ءدعس نب عیار نع عيكو انثدح :هللا همحر لاقف ۷۷١(« ص ۲ ج) هباحصلا لئاضف يف

 1١98(: ص 4 ج ) راتسألا فشك يف ام هللا همحر راربلا لاق
 ماشه نع ةدئاز نع - يلع نبا ينعي - نيسح انث باوث نب دمحم انثدح

 انئاسن ىلإ يضفنأ « هللا لوسر اي : ليق : لاق ةريره يبأ نع نيريس نبا نع
 دحاولا مويلا يف يضفيل لجرلا نإ « هديب يسفن يذلاو « يإ » : لاق ؟ ةنجلا يف

 . © ءارذع ةئام ىلإ

 لاق ‹ باوث نب دمحم الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 دقو . بيذهلا بيذهت يف اک « قودص وهو يأ عم هنع تبتك : متاح يأ نبا

 يداح يف اک يناربطلا دنع نابأ نب “”ورمع نب هللا دبعو عاجش نب ديلولا هعبات

 )١( نازيملا ) يف هتمجرتو ءواو نردب نابأ نب رمع نب هللا دبع هنأ رهاظلاو اذك ( .
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 1١79(. صر هللا همحر عقلا نبا ظفاحلل حاورألا

 انثدح :( 48 ص ١ + ) دهزلا يف هللا همر يرسلا نب دانه مامإلا لاق

 هيبأ نع ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىبي ينثدح قاحسإ نب دمحم انث سنوي

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : تلاق ركب ينأ تدب ءامسأ نع

 : لاق وأ « ةنس ةئام بكارلا ننفلا لظ يف ريسي ١ : لاقف « ىهتنلا ةردس ركذ

 امتأك ٠ بهذلا شارف اهيق » ىبحي كش « بكار ةئام اهنم ننفلا لظ يف لظتسي ٠

 . « لالقلا اهرمت

 يذمرتلا هجرخأ ثيدحلاو . ريكب نبا وه : سنويو . نسح ثيدح اذه

 . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو « ( ۲٤۹ ص /ج)

 . قاحسإ نبا عامس جرصت يذمرتلا دنع سيل نكل

 : ( ۳۲۲ ص ١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نأ سابع نبا نع ةمركع نع رمحأ نب ءابلع انث دواد انث دمصلادبع انث

 نوردتأ » :لاق مث « طوطخ ةعبرأ طخ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ميرم : عبرأ ةنجلا ءاسن لضفأ ؛ : لاق . ال : اولاق « « ؟ طوطخلا هذه تططخ مل

 .6 محازم ةنب ةيساو . دمحم ةئب ةمطافو « دليوخ ةنب ةجيدخو « نارمع ةنبا

 : ( ۳۱١ ص ١ + ) هللا همحر لاقو

 .هب «سابع نبا نع ةمركع نع ءابلع نع دواد انث "نمحرلا دبع وبأ انث

 . حيحص ثيدح اذه

 نع فارشألا ةفحت يف اك « ىربكلا بقانملا يف اک « ُئاسنلا هجرخأدقو

 « نامعنلا ينأ نع بوقعي نب مهاربإ نعو « دمحم نب سنوي نع دمحم نب سابعلا

 تارفلا ينأ نب دواد نع مهتئالث لابنم نب جاجح نع روصنم نب ورمع نعو

 ( ٩۱۹ ص ١ + ) ديمح نب دبع هجرخأو . ها .دحاو مهثيدح ىنعمو .هب ءهنع

 ١١١(. ص هج ىلعي ربأو

ا : وه ءابلعو ء تارفلا ينأ نبا وه دوادو « يرقملا ديزي نب هللا دبع : وه (
 . رمح نب
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 انث يعيطقلا ركب وبأ انربخأ : لاقف ( ص ۲ + ) محلا هجرخأو

 تارفلا يلأ نب دواد نع دمحم نب سنوي انث يبأ ينثدح لبنح نب دما نب هللا دبع

 . هب « سابع نبا نع ةمركع نع رمحأ نب ءابلع نع
 . هاجرخي ملو « دانسإلا حيحص : مكاجلا لاق مث

 بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح :لاقف ( ۱۸١ ص ۲ + ) اجلا هجرخأو

 .هب تارفلا يأ نب دواد انث بدؤملا دمحم نب سنوي انث يرودلا دمحم نب سابعلا انث

 . ةقايسلا هذهب هاجرخي ملو « دانسإلا حيحص ثيدح اذه : لاق

 :( ۳۱۷ ص ١ + ) هدنسم يف هللا ههر هيوهار نب قاحسإ مامإلا لاق
 نع يناطلا دهاجملا يبأ دعس نع ينهجلا نادعس ان سنوي نب ىسيع انربخأ

 ؟ةنجلا ءانب ام « هللا لوسر اي :تلق :لاق هنع هللا يضر ةريره يهأ نع ةّلدملا يأ

 « نارفعزلا اهتبرتو « كسملا اهطالمو « ةضف نم ةنبلو « بهذ نم ةنبل » : لاق
 .« هبابش ىلبي الو « هبايث قرخي الو « سأيي ال معني اهلخدي نم ءؤلؤللا اهتبصحو

 : ةوعد م دري ال ثالث ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 حتفيو « مامغلا قرف هللا اهعفري « مولظملا ةوعدو لداع مامإو « رطفي ىتح مئاصلا

 . « نيح دعب ولو كنرصنأل « يتزعو : برلا لوقيف « تاومسلا باوبأ اه
 , حيحص كيد اذه

 . ( 10797 ) هجام نيا ننس يف اک « عيكو هقثو َةلِدُم وبأو

 ةنجلا لوخد بابسأ

 : ( ۲۹۷ ص 8 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةدانق نع سيق نب دلاخ انث ينادحلا سيق نب حون انث كلملا دبع نب دمحأ انث
 هللا لوسر اي :لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق سنأ نع
 تاولص هدابع ىلع هللا ضرتقا ١ : لاقف ؟ ةالصلا نم يلع هللا ضرتفا امب ينربخأ
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 . اسمح تاولص هدابع ىلع هللا ضرتفا ٠ :لاق ؟نهدعب وأ نهلبق له :لاق « اًسمخ

 . ايش نبنم صقنأ الو « اعيش نييف ديزأ ال « قحلاب كثعب يذلاو : لاق اًثالث اهاق

 . « قدص نإ ةنجلا لخد و : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف : لاق

 : لاق ةبيتق انربخأ : لاقف ( ۲۲۸ ص ١ + ) قاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « سيق نب حون انثدح
 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 : ( 405 ص ۳ + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 نع رماع نع دواد نع نايفس انثدح ماشه نب ةيواعم انثدح ركب وبأ انثدح

 ءراصنألا نم ءابقنلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يينلا يقل ال :لاق هللا دبع نب رباج
 . ؛ ةنجلا مكل » :لاق ؟ انل امف : اولاق 0؟ ينوعنمتو ينووؤت » : مهل لاق

 . دنه يبأ نبا : وه دوادو . يروثلا وه نايفسو . نسح ثيدح اذه

 . يبعشلا : وه رماعو

 لاقف ( 807 ص ٣ + ) راتسألا فشك يف اک « رازبلا هجرخأ ثيدحلا
 نع « دوادو رباج نع نايفس انث ةصيبق انث رمعم نب دمحم انثدح : هللا همحر

 . هب « يبعشلا

 : ( 1۸۸ ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق
 سنوي انثدح : لاق ةبيتق نب ملس انثدح : لاق كرابملا نب نمحرلا دبع انثدح

 هللا لص يبنلا ينداعف ينيع تدمر :لوقي مقرأ نب ديز تعم :لاق قاحسإ يأ نبا

 ؟ عنصت تنك فيك «اہب امل كنيع نأ ول ,ديز اي » :لاق مث ,ملسو هلآ ىلعو هيلع

 «تبستحاو تربص مث « اهب ل كنيع نأ ول 9 : لاق ءبستحأو ربصأ تنك :لاق

 . « ةنجلا كباوث ناك

 . نسح ثيدح اذه

 . دنه يلأ نب دوادب نورقم هنأل ء رضي الو , باذك يفعجلا ديزي نبا : وه رباج (۱)
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 : هللا همحر لاقف ء ( ىالد ص + + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 سنوي ان : لاق « رمع نب ليعامسإو . قاحسإ يأ نب سنوي نع جاجح انث
 ينداعف دمر ينياصأ : لاق مقرأ نب ””ديز نع قاحسإ يأ نع قاحسإ ينأ نبا
 يل لاقف : لاق . تجرخ تأرب املف : لاق . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا
 ام ءامبب امل كانيع ناك ول تيأرأ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 : لاق . تبستحاو تربص « امہب امل يانيع ناك ول : تلق « ؟ اعناص تنك

 بنذ الو لجو زع هللا تيقلل « تبستحاو تربص مث « امهب امل كانيع تناك ول ١

 . « ةنجلا كل ىلاعت هللا بجوأل « تبستحاو. تربص مث ١ : ليعامسإ لاق .6 كل

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ۳٣١ ص ۸ + ) ارصتخم دواد وبأ هجرخأو

 هيبأ نع قاحسإ يلأ نب سنوي نع دمحم نب جاجح انربخأ يليفنلا دمحم نب هللا دبع

 عجو نم ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ينداع :لاق مقرأ نب ديز نع
 . ينيعي ناك

 : ( ٠55 ص ه ج )هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةمامأ يبأ نع بلاغ يأ نع يناسارخلا نيسح نع شمعألا انث رومن نبا انث
 هللا لوسر اي :هل ليقف ءاموي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر كحضتسا :لاق
 . « لسالسلا يف نينرقم ةنجلا ىلإ نوقاسي موق » ؛ لاق ؟ ككحضأ ام

 . نسح ثيدح اذه

 دنسملا يف دمحأ مامإلا هلاق اك . دقاو نب نيسحلا وه : يناسارخلا نيسحلا

 نب نيسحلا ةمجرت يف بيذبتلا بيذبت يف  دواد وبأ هلاقو ( ١95 ص ه + )
 , يناسارخلا رذنم

 : ( ۳۹۹۰ ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 دوعسم نبا نع لئاو يلأ نع مصاع انثدح دامح انثدح دمصلا دبع انثدح
 نكتم ام ١ :نه لاقف ءءاسنلا بطخ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ

 . هانبثأ ام باوصلاو « ديزي : لصألا يف (1)
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 2 ةأرم نهلجأ تلات . ه ةنجلا لجو رع هلل ا

 « نيالا ةيحاصو » : لاق ؟ نيالا ةيحاصو « للا لوسر اي

 ۔ نسح ثيلح اذه

 2 ( ۳۸۱۹ ) لل همحر دما مامإلا لاق

 نأ دوعسم نيف نع رز نع مصاع نع دامح انئدح دمصلا ديع اثدح

 . هتمأ هيلع تفارق مسوملاب مالا ير ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 : يل ليقت « لبجلاو لهسلا اوألم دق « مهترثك ينبجعأف « يتمُأ تيرأق و : لاق

 « نووتكي ال نيذلا مه ء باسح ريقي ةتجلا تولحدي « افلأ نيعيس ءالؤه نم نإ

 قا لوسر اي :ةشاكع لاقق .« نولكوتي ممر ىلعو ءنوريطتي الو «نوقرتسي الو

 هللا لوسر اي : SF ماق مث ءهل اعدق .مهنم يتلعجي نأ هللا عدا

 ةشاكع اهب كقبس و لاق ؟ مهتم يتلمبي نأ هللا عدا

 . نسح ثيلح انه

 مامه انئدح دمصلا دبع اتثدح : لاقق ( 5434 ) دمحأ مامإلا هجرعأو

 . هي 2« مصاع انثدح : لاق

 ىسوم نب نسحو نافع امتدح : ( 2774 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب ,ء ةملص نب دامح انثدح : الاق

 للا همحر لاقت ( ۳٠١ ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا مامإلا هجرخأو

 . هي « ةملس نب دامح انثدح : الاق مداو جاجح انثدح

 . هب ءمصاع نع مامهو دامح انثدح : لاق ىبموم انثدح : لاق مث

 .( ٤۷ ص ) يسلايطلاو «( ۲۲۳ و ۲۱۸ ص ٩ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 : ( 018 ص ۲ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 نع رمحألا دلاخ وبأ انريخأ : الاق جشألا ديعس وبأو ديعس نب ةببق انثدح

 هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نع قيقش قيقش نع مصاع نع سيق ني ورمع

 « بونذلاو رقفلا نايفني امهتإف ؛ ةرمعلاو جحلا نوي اوعبات :  ملسو هلآ ىلعو هيلع
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 ٠. ةنجلا الإ باوث ةروربملا ةجحلل سيلو ءةضفلاو بهذلاو ديدحلا ثبح ربكلا يفتي ا

 نم « بيرغ حيحص نسح ثيدح دوعسم نبا ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . هنع هللا يضر « دوعسم نب هللا دبع ثيدح

 . ثيدحلا نسح

 «( ۳۸۷ ص ١ + ) دمحأو «( ١١5 ص ۵ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا
 .(168 ص ٩ ج)و (۳۸۹ ص ۸ ج) ىلعي وبأو (/5 ص ١/4 ج) ةبيش ينأ نباو

 : ( 7٠١ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق
 نأ ثراحلا نب ورمع نع بهو نبا انربخأ : لاق فورعم نب نوراهانثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق رماع نب ةبقع نع هثدح يرفاعملا ةناشع ابأ
 ةيظش سأر يف «منغ يعار نم لجو زع كبر بجعي » :لوقي ملسو هلا ىلعو الأ قت نينو م 402 و 5

 نذؤي ءاذه يدبع ىلإ اورظنا : لجو زع هللا لوقيف «يلصيو ةالصلل نذؤي «لبجب
 . « ةنجلا هتلخدأو يدبعل ترفغ دق « ينم فاخي « ةالصلل مقيو

 يح وهو : ةناشع ابأ الإ ؛ :حيحصلا لاجر هلاجرو « حمس ثيدح اذه ..

 . بيذمتلا بيذهت يف اک « نيعم نباو دمحأ هقثو دقو . ا

 . ( ۲١ ص ۲ + ) يتاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ٠١٩۹ ص ۸ + ) هللا همحر ئاسنلا مامإلا لاق
 ثراحلا نب ورمع انأبنأ : لاق بهو نبا انثدح : لاق نايب نب بهو انربخأ

 هللا لوسر نأ ريخي « رماع نب ةبقع عمس هنأ هئدح - يرفاعملا وه - ةناشع ابأ نأ
 منك نإ » : لوقيو « ريرحلاو ةيلحلا لهأ عني ناك « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 . « ايندلا يف اهوسبلت الف « اهريرحو ةنجلا ةيلح نوبحت

 .يرفاعملا نيوي نب يح :وه ةناشع وبأو .تاقث هلاجرو «حيحص ثيدح اذه

 )١( هلال قيلي ام ىلع هلل بجعلا ةفص تابثإ هيف .
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 : ( 8554 ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 ا نع قرش يأ نب د ضع نر نھ ا اهيع

 صقي وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا عم هنأ ءادردلا يلأ نع راسي نبا

 ‹ قرس نإو ىنز نإو : تلقف 4 ناتنج هبر ماقم فاخ نملو 8 : ربما ىلع

 فاح نو © :ةيناثلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر لاقف ؟ هللا لوسر اي
 يبنلا لاقف ؟ هللا لوسر اي « قرس نإو ىفز نإو : ةيناثلا تلقف 4 ناتنج هبر ما”

 ا ا هير مام اع ناز و :ةثلاثلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 .« ءادردلا ينأ فنأ َمْعَر نإو < معن: لاق ؟ هللا لوسر اي قرس نإو ینز نإو

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 رجح نب يلع انأ : لاقف ( ۲۲۲ ص ۲ + ) ريسفتلا يف يناسنلا هجرخأو

 . هب « ةلمرح يلأ نب دمحم ان ليعامسإ نع

 ءايركز ينثدحو :لاقف ( ١45 ص ۲۷ + ) ريسفتلا يف ريرج نبا هجرخأو

 نع رفعج نب دمحم انربخأ : لاق ميرم يلأ نبا انث : لاق يرصملا نابأ نب ىبحي نبا

 . هب ‹ ةلمرح يأ نب دمحم

 : ( ١١ ص 5 ج ) هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق
 ينربخأ :لاق بهو نبا نع :عمسأ انأو هيلع ةءارق « نيكسم نب ثراحلا لاق

 هللا لوسر تعم :لوقي ديبع نب ةلاضف عمس هنأ يبنجلا كلام نب ورمع نع ءىناه وبأ

 نما نملو ليمحلا : معزلاو « ميعز انأ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 نمل معز انأو « ةنجلا طسو يف تيببو «ةنجلا ضير يف تيبب « رجاهو ملسأو « يف

 «ةنجلا طسو يف تيببو «ةنجلا ضبر يف تيبب هللا ليبس يف دهاجو ملسأو يب نما
 رشلا نم الو ء ابلطم ريخلل عدي ملف كلذ لعف نم « ةنجلا فرغ ىلعأ يف تيببو
 . ۲ تومي نأ ءاش ثيح تومي « ابرهم

 . ءىلاه نب ديمح : وه ءىلاه وبأو . نسح ثيدح اذه



 :( 455 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يتأي ناك الجر نأ « هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع ةبعش انث عيكو انثدح
 هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف ء هل نبا هعمو . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبا

 هدقفف . هبحأ اک هللا كبحأ « هللا لوسر اي : لاقف « ؟ هبحتأ » : ملسو هلآ ىلعو

 : اولاق « ؟ نالف نبا لعف ام » : يل لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا
 بحت امأ » :هيبأل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف .تام « هللا لوسر اي

 هللا لوسر اي :"”لجرلا لاقف ٠۴ كرظتني هتدجو الإ ,ةنجلا باوبأ نم اياب يتأت الأ
 . « مكلكل لب :  لاق ؟ انلكل مأ ةصاخ هلأ

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 ۴ نع ٤ج ) هللا همحر ُقاسنلا لاقو

 انثدح : لاق ةبعش انثدح : لاق ىبحي انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 يبنلا ىلأ الجر نأ « هنع هللا يضر هيبأ نع - ةرق نب ةيواعم وهو - سايإ وبأ
 هللا كبحأ :لاقف « ؟هبحتأ ٠ :هل لاقف «هل نبا هعمو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 باوبأ نم اباب يتأت الأ كرسي ام » : لاقف « هنع لأسف هدقفف تامف . هبحأ اي
 . © ؟كل حتفي ىعسي هدنع هتدجو الإ « ةنجلا

 . نيخيشلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 ١١8(. ص) يناسنلا هداعأ ثيدحلا

 . ( ٠١ ص ٠ + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 : ( ٦١ ص ۷ ج ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 قوزرم يلأ نب بيبح انربخأ ماشه نب ريثك انربخأ عينم نب دمحأ انثدح

 تعمس :لاق لبج نب ذاعم ينثدح ينالوخلا ملسم يأ نع حابر يبا نب ءاطع نع
 نوباحتملا : لجو رع هللا لاق » ؛ لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 )١( دنسملا يف اذك ١ يضتقت ةيبرعلا دعاوقلاو « هريغ هنأ قايسلا رهاظو « « لجرلا لاقف :

 لجر لاقف . .
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 . « ءادهشلاو نويبنلا مهطبغي ءارون نم ربانم مهل . يلالج يف

 .بوث نب هللا دبع همسا ينالوخلا ملسم وبأو .حيحص نسح ثيدح اذه

 . حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 :( ۳۲۹۷ ص ه + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ناميلس نع عيرج نبا انثدح ةدابع نب حور انثدح عينم نب دمحأ انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع لبج نب ذاعم نع رماخي نب كلام نع ىموم نبا
 هل تبجو « ةقان قاوف ءملسم لجر نم هللا ليبس يف لتاق نم » :ملسو هلآ

 ةمايقلا موي ءيجن اهنإف « ةبكن بكن وأ « هللا ليبس يف احرج حرج نمو « ةنجلا
 . « كسملا اهحيرو « نارفعزلا اول « تناك ام ررغاك

 . حيحص ثيدح اذه

 هللا ليبس يف لتاق نم » :هنم ( 987 ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 . « ةئجلا هل تبجو « ةقان قاوف « ملسم لجر نم « لجو زع

 :( 505 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع حلاص يلأ نع دوجنلا يأ نب مصاع نع ةملس نب دامح انأ ديزي انث

 لجو زع هللا نإ » :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ

 :لوقيف ؟ هذه يل ىنأ ءبراي : لوقيف « ةنجلا يف حلاصلا دبعلل ةجردلا عفريل
 . ۲ كل كدلو رافغتساب

 . نسح ثيدح اذه

 1١١(: ص ۷ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 ةملس يأ نع ورمع نب دمحم انربخأ دامح انربخأ ليعامسإ نب ىسوم انثدح
 ىتح ملسي نأ هركف « ةيلهاجلا يف ابر هل ناك شيقأ نب ورمع نأ ةريره يبأ نع
 ؟نالف نيأ :لاق . دحأب : اولاق ؟ يمع ونب نيأ : لاقف دحأ موي ءاجف :هذخأي

 هسرف بكرو <« هتمأل سبلف « دحأب : اولاق ؟ نالف نيأ : لاق . دحأب : اولاق

 دق ينإ :لاق . ورمع اي انع كيلإ : اولاق نوملسملا هار املف « مهلبق هجوت مث
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 لاقف ءذاعم نب دعس هءاجف ءاحيرج هلهأ ىلإ لمحف «حرج ىتح لتاقف .تنما

 هلل ابضغ لب : لاقف ؟ هلل ابضغ مأ « مه ابضغ وأ « كموقل ٌةيمح هيلم :هتخأل

 . ةالص هلل للص امو « ةنجلا لخدف تامف . هلوسرلو

 . نسح ثيدح اذه

 :( 7١ ص ۷ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ورمع نب دمحم نع نايفس انربخأ ةصيبق انربخأ ناليغ نب دومحم انثدح

 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ةملس ينأ نع
 . ١ موي فصن « ماع ةئامسمخب ءاينغالا لبق ةنجلا ءارقفلا لخدي و

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ۱۳۸۰ ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ‹ ورمع نب دمحم نع رشب نب دمحم انث ةبيش يها نب ركب وبأ

 ةملس نب دامح انث نافع انث : ( 5١5 ص ١1 + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 .هب « ورمع نب دمحم نع

 .هب ءورمع نب دمحم انث ديزي انث :(557 ص ۲ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 :( 90 ص ۷ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 مزاح يبَأ نع نالجع نبا نع رمحألا دلاخ وبأ انربخأ جشألا ديعس وبأ انثدح
 هللا هاقو نم  :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع

 . « ةئجلا لخد « هيلجر نيب ام رشو هبيح نيب ام رش
 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . يندم « دهازلا مزاح وبأ : وه دعس نب لهس نع ىور يذلا مزاح وبأو

 «يعجشألا ناملس هما ةريره يلأ نع ىور يذلا مزاح وبأو .رانيد نب ةملس همساو

 . ينوكلا وهو « ةيعجشألا ةّرع لوم
 . نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق
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 .بيرك وبأ انثدح :هللا همحر لاقف ( 14 ص ١١ + ) لعب وبأ هجرخأ ثيدحلا

 )° ة ص ۸ + )ر هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع سنأ نب كلام نع ناميلس نب قاحسإ انربخأ بيرك وبأ انثدح

 لوم وأ « باطخلا نب ديز لآل لوم - نينح نبا نع نمحرلا دبع نب هللا ديبع

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تلبقأ :لاق ةريره يلأ نع - باطخلا نب ديز

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ( دحأ هللا وه لق :  أرقي الجر عمسف « ملسو هلآ

 . ؛ ةنجلا » : لاق ؟ تبجو ام : تلق ءو تيجو : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 «سنأ نب نب كلام ثيدح نم الإ هفرعن ال «بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 . نيتح نب ديبع : وه نيتح نباو

 . نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 .هب «كلام نع ةبيتق انربخأ :لاقف ( 1١ ص ۲ + )ّيفئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 : لاقف ( ه"ه ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 نينح نبا نأ « نمحرلا دبع نب للا دبع نع كلام انأ رمع نب ناهع انث

ًارقي الجر عمس ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يها نع هربخأ
: 

 : هللا لوسر اي : ليق . ؛« تبجو و : لاقف « اهمتخ ىتح 4 دحأ هللا وه لق >

 ترثاف « هرشبأف هينا نأ تدرأف : ةريره وبأ لاق . « ةّجلا و :لاق ؟ تيجو ام

 عم ءادغلا ينتوفي نأ تقرفو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هلل لوسر عم ءادغلا

 .بهذ دق هتدجوف لجرلا ىلإ تعجر مث ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ١88(: ص ۷ ج) هللا همحر يذمدرتلا مامإلا لاق

 نع ميرم يأ نب ديرب نع قاحسإ ينأ نع صوحألا وبأ انريخأ دانه انثدح

 هللا لأس نم ٠ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ

 ثالث رانلا نم راجتسا نمو . ةنجلا هلخدأ مهللا : ةنجلا تلاق « تارم ثالث ةنجلا

 اذكو هللا ديبع يف بيذبتلا بيذهت يف هل مجرتم وهو ( هللا ديع ) ئاسنلاو يذمرتلا يف (1)

 . بيرقتلا يف
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 . « رانلا نم هرجأ مهللا : رانلا تلاق « تارم

 نع ميرم يأ نب ديرب نع « ثيدحلا اذه قاحسإ يأ نع سنوي ىور اذكه

 قاحسإ يأ نع يور دقو . هرحن « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع سنأ

 . ها . هلوق « كلام نب سنأ نع ميرم يبأ نب ديرب نع

 . حيحص ثيدح اذه

 : لاق ةبيتق انربخأ : هللا همحر لاقف ( ۲۷۹ ص ۸ + ) يئاسنلا هجرخأو

 . هب ء« صوحألا وبأ انثدح

 يرسلا نب دانه انثدح :هللا همحر لاقف ١( 4017 ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأو

 . هب « صوحألا وبأ انث

 اش : هللا همحر لاقف ( 1١7 ص * + ) هللا همحر دما مامإلا هجرخأو

 . هب « قاحسإ يأ نع سنوي نع مات نب نارق

 ١51١(: ص ۳ + ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

 سنا نع ميرم يأ نب ديرب نع قاحسإ يبا نب سنوي انث مدآ نب یجب ات

 هللا ملسم لجر لاسي ام » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق

 رانلا نم ملسم لجر راجتسا الو . هلخدأ مهللا : ةنجلا تلاق الإ « اثالث ةنجلا

 . ٠ هرجأ مهللا : رانلا تلاق اإ « اثالث

 : ( ٠١١ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو . حيحص ثيدح اذه

 . هب - قاحسإ يبا نبا ينعي - سنوي انث رماع نب دوسأ انث

 . هب ء سنوي انث معن وبأ انث : ( ۲٦۲ ص  ج ) هللا همحر لاقو

 سنوي ثيدح نم ( ۲۹۳ ص ۳ + ) ناسحالا يف ا نابح نبا هجرخأو

 . هب « مرم يأ نب ديرب : لاق قاحسإ ينأ نبا

 دمحم انثدح : هللا همحر لاقف ( 88١ ص ٠١ + ) ةبيش ينأ نبا هجرخأو

 . هب ١ ميرم يها نب ديرب نع ورمع نب سنوي نع ليضف نبا

 .قاحسإ يبأ مسا وه ذإ «يعيبسلا قاحسإ نب سنوي وه :وه ورمع نب سنويو
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 نع يور هنإ : يذمرتلا لوق هرضي الو « ثيدحلا ةحص هللا دمحب ملعف

 «قاحسإ يأ قيرط نم عفرلا حص دق ذإ .هلوق كلام نب سنأ نع ديرب نع قاحسإ ينأ

 هاورو ديرب نع هيبأ نع هاور سنوي نأ اضيأ رضي الو «دیرب نع سنوي قيرط نمو

 . ملعأ هللاو . هخويش نم ريثك يف هابأ كراش دق سنويف « ةرشابم « ديرب نع

 : ( هال ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةيلاعلا يبأ نع “مصاع نع ةبعش انربخأ يأ انريخأ ذاعم نب هللا ديبع اتثدح

 - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم نابوث ناكو :لاق - نابوث نع
 لأسي ال نأ يل لفكت نم ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نع
 .ائيش اًدحأ لأسي ال ناكف . انأ : نابوث لاقف . « ةنجلاب هل لفكتأف « ائيش سانلا

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه
 .( 588 ص ١ + ) هجام نباو .( 15 ص ه ج ) يلاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 ديزي نب نمحرلا دبع نع سيق نب دمحم نع بثذ يبأ نبا قيرط نم اجرخأ
 . هب « نابوٹ نع

 : ( ۲٤٤ ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع طيشن نب ميهاربإ نع بهو هللا دبع انث ىلعألا دبع نب سنوي انثدح

 رباج نع حابر يأ نب ءاطع نع يلفونلا نيسح يلأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع
 ادجسم ىنب نم » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا دبع نبا

 . « ةّنجلا يف اتيب هل هللا ىنب ء رغصأ وأ ةاطق صحفمك هلل

 دقو « طيشن نب مهاربإ الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ةقث ةقث : دمحأ لاقو « ينطقرادلاو ةعرز وبأو متاح وبأ هقّنو

 : ( 784 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 :لاق ةديرب نب هللا دبع ينربخأ دقاو نب نيسح ينثدح بابحلا نب ديز انث

 اعدف ؛ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر حبصأ :لوقي ةديرب يأ تعمس

 . نارهم نب عيفر : وه ةيلاعلا وبأو . لوحألا ناميلس نب مصاع )١(
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 تعم الإ ء طق ةنجلا تلد ام ةنجلا ىلإ ينتقبس مب « لالب اي » : لاقف « الالب

 ىلع تيتأف « كتشخشخ تعمسف «ةحرابلا ةنجلا تلخد ينإ «يمامأ كتشخشخ

 .برعلا نم لجرل :اولاق ؟رصقلا اذه نمل :تلقف «فرشم عفترم بهذ نم رصق

 . دمحم ةمأ نم نيملسملا نم لجرل : اولاق ؟ رصقلا اذه نمل « يبرع انأ ؛ تلق

 هللا لوسر لاقف « باطخملا نب رمعل : اولاق ؟ رصقلا اذه نمل « دمحم اتأف : تلق

 : لاقف « رصقلا تلخدل رمع اي كتريغ الول ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 ىلإ ينتقبس مب ١ : لالبل لاقو : لاق . كيلع راغأل تناك ام « هللا لوسر اي

 هللا لوسر لاقف . نيتعكر تيلصو تأضوت الإ « تثدحأ ام : لاق « ؟ ةنجلا

 .ةاذعو : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص

 «ثيرح نب نيسحلا انئثدح :لاقف ( ۱۷٤ ص ٠ ج ) يذمرتلا هجرخأو

 «هركذف . يلأ ينثدح :لاق دقاو نب نيسحلا نب يلع انربخأ « يزورملا رامع وبأ

 . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه : لاق مث

 . حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : هللا همحر لاقف ء رمع ةصق ( ۲۸ ص ٠۲ + ) ةبيش ينأ نبا هجرخأو

 . هي « بابح نب دیز

 ةنجلا لوخد نم ةعنام بابسأ

 صوصخ تقو ىلع دحوملا تح يف ةلومحم يهو

 : ( ۲٣١ ص ١١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ريبج نب ديعس نع يرزجلا ميركلا دبع نع هللا ديبع انربخأ ةبون وبأ انثدح

 نوكي » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسو لاق : لاق سابع نبا نع
 .« ةنجلا ةحئار نوحيري ال «مامحلا لصاوحك داوسلاب نامزلا رخآ يف نوبضخي موق

 لوح مالكلا تركذ دقو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . "ةلقتسم ةلاسر « داوسلاب باضخلا ميرحت : يف ثيدحلا اذه

 )١( هللا دمحب تعبط دقو .
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 .(109/7 ص ١ ج) دمحأو .( ۱۳۸ ص ۸ + ) ُناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . ( ٤١۱ ص 1 ج ) ىلعي رباو

 : (۸۷۰ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع دهاجم نع ميركلا دبع نع تايفس انأبنأ حاّبصلا نب دمحم انثدح

 نم » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ورمع نب هللا دبع

 . ماع ةئامسمخ ةريسم نم دجويل اهحير نإو «ةّنجلا ةحئار حري مل «هيبأ ريغ ىلإ ىعدا

 :رهو « حاّبصلا نب دمحم الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « دّيج ثيدح اذه

 : وه ميركلا دبعو . حلاص هنإ : لوقي نم مهنمو « هقثوي نم مهنمو « ينارجرجلا
 . فارشألا ةفحت يف اک « يرزجلا

 :(95 ص ٠١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 : لاق دهاجم نع مكحلا نع ةبعش انثدح - ريرج نبا ينعي - بهو انثدح

 هللا لوسر لاق : ورمع نب هللا دبع لاقف ةيمأ يبأ نب ةدانج يعدي نأ دارأ

 « ةتجلا ةحئار حري مل « هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم ١ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 ًاوبتيلف « ادمعتم يلع بذك نمو » : لاق ( اماع نيعبس ردق نم دجويل اهحير نإو

 . «٠ رانلا نم هدعقم

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 دمحم انثدح : ( 47 ص ١ + ) ديحوتلا يف هللا همحر ةميزخ نبا لاقو

 . هب « ةبعش انث : لاق ردنغ انث : لاق نابأ نبا

 : (197 ص 4 ج ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق ةيرخ نب ةرامع نع يمطخلا رفعج وبأ انث دامح انث دمصلا دبع انث

 هللا لوسر عم نحن ايب : لاقف « ةرمع وأ جح يف صاعلا نب ورمع عم نحن انيب

 نورت له « اورظنا ٠ : لاق ذإ « بعشلا اذه يف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 هللا لوسر لاقف .نيلجرلاو راقنملا رمحأ مصعأ بارغ ايف ءانابرغ ىرن :انلقف «؟ ائيش
 نبنم ناك نم الإ « ءاسنلا نم ةنجلا لخدي ال ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
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 . « نابرغلا يف بارغلا اذه لثم

 ناميلس انث :هللا همحر لاقف «( 7١5 ص ۽ + ) اضيأ دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ةملس نب دامح انث : الاق ىموم ني نسحو برح نبا

 لاقف يرثألا قحلا داشرإ : قيقحتب ( 411 ص 1 + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 . هب « ةملس نب دامح انثدح ناذاش انثئدح ركب ویا انثدح : هللا همحر

 :( ٤٤١ ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يقشمدلا ةبتع نب ناميلس «"”عيبرلا وبأ انث : لاق "”يديوسلا رفعج وبأ انث

 نع ءادردلا يأ نع « هللا ذئاع « سيردإ يأ نع ةرسيم نب سنوي تعمس : لاق

 ءرمخ نمدم الو « قاع ةنجلا لخدي ال » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا

 .« ردقب بذكم الو

 :( 44١ ص ۷ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 نع هيبأ نع نمحرلادبع نب ةنييع نع عيكو انربخأ ةبيش يبأ نب ناهع انثدح

 ادهاعم لتق نم » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةركب يأ

 . ٠ ةنجلا هيلع هللا مرح « ””هبنك ريغ يف

 :(۲ ١ ص) هللا همحر يلاسنلا لاق مث«( ؟ ص ۸ + ) ُئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 نع جرعألا مكحلا نع سنوي نع ليعامسإ انثدح : لاق ثيرح نب نيسحلا انربخأ
 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةركب يأ نع ةلمرث نب ثعشألا

 . يناعمسلل باسنألا يف اك ذحألا يف اطانحم ةقث اقودص ناكو « ناجشونلا نب دمحم همسا )١(

 . هانتبلأ ام باوصلاو « ةبتع نب ناميلس انث عيبرلا وبأ انث لصألا يف (۲)

تق نم : ينعي « هتياغ : ليقو « هردقو هتقو : ليقو « هتقيقح : رمألا هنك : ةياهنلا يف (©)
 هل

 . هلتق هيف زوجي يذلا هرمأ ةياغ وأ «هنقو ريغ يف
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 . « اهحير مشي نأ « ةنجلا هيلع هللا مرح « اهلح ريغب ةدهاعم لتق نم »

 .جرعألا نب هللا دبع نبا : وه مكحلاو . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح

 نع ورمع نع ةنييع نبا نع : ( ٠١١ ص ٠١ + ) قازرلا دبع لاقو

 نتم لثم يأ . هلثم . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةركب يلأ نع نسحلا
 . يرصبلا :وه نسحلاو . رانيد نبا :وه ورمعو . قازرلا دبع نع مدقتملا ثيدحلا
 . ةركب يأ نم عمس دقو

 حا



 ةراهطلا باتك





 روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال

 : (۸۷ ص ١ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 هيبأ نع حيللا يأ نع ةدانق نع ةبعش انثدح : لاق مهاربإ نب ملسم انثدح

 الو « لولغ نم ةقدص هللا لبقي ال ه : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 . 4 روهط ريغب ةالص

 . هاجرخي نأ اًملسمو يئراخبلا يتطقرادلا مزلأ دقو « حيحص ثيدح اذه

 .(505 ص هج )و ( ۸۷ ص ١ + ) يباسنلا هجرخأ ثيدحلا

 ١١١(. صا ١ + ) هجام نباو

 . هتع هللا يضر ريمع نب ةماسأ : وه حيلملا يبأ دلاوو

 نيكرشملا ةينآ ةراهط

 :( 1١4 ص ٠١ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 نانس نب درب نع ليعامسإو ىلعألا دبع انربخأ :لاق ةبيش يلأ نب ناهنع اتثدح

 « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم وزغن انك : لاق رباج نع ءاطع نع

 . مهيلع كلذ بيعي الف « اهب عتمتسنف « مهتيقسأو نيكرشملا ةينآ نم بيصنف

 هقثو دقو «نانس نب درب الإ  حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 . هريغو نيعم نبا

 هيلإ ةجاحلا دنع ءالخلاب أدي

 : ( 570 ص ١ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةيواعم وبأ انثدح يرسلا نب دانه انثدح
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 مامإ ناكو « همدقف لجر ديب ذخأف « ةالصلا تميقأ : لاق مقرألا نب هللا دبع
 تميقأ اذإ » :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم“ :لاقو «هموق

 . ٠ ءالخلاب ًادييلف ءالخلا مادحأ دجوو ةالصلا

 . حيحص نسح ثيدح مقرألا نب هللا دبع ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 لوبلا نع هزي ال نم ةبوقع

 :( ٠١١ ص ۳ + ) ناسحإلا يف اك هللا همحر متاح وبأ لاق
 انثدح : لاق ةميرك يلأ نب بهو نب دمحم انثدح : لاق ةبورع وبأ انربخأ

 نب لابنملا نع ةسينأ يأ نب ديز ينثدح : لاق محرلا دبع يهأ نع ةملس نب دمحم

 هللا ىلص هللا لوسر عم يشن انك : لاق ةريره يلأ نع ثراحلا نب هللا دبع نع ورمع

 ىتح ريغتي هنول لعجف « هعم انمقف « ماقف نيربق ىلع انررمف « ملسو هلآ ىلعو هيلع
 « ؟ عمسأ ام نوعمست ام ١ : لاق ؟ هللا يبن اي كل ام: انلقف ء هصيمق مُک دعر

 اديدش اباذع امهروبق يف نابذعي نالجر ناذه ۾ : لاق ؟ هللا يبناي كاذامو : انلق

 «لوبلا نم هزنتسي ال امهدحأ ناك » :لاق ؟ هللا يبناي كاذ مث :انلق « نيه بنذ يف

 دئارج نم نيتديرجب اعدق « ةميفلاب مهنيب يشميو « هناسلب سانلا يذؤي رخآلا ناكو

 : لاق ؟ هللا لوسر اي كلذ امهعفني لهو : انلق « ةدحاو ربق لك يف لعجف لخنلا

 . ( نيتبطر امادام امہنع ففخي معن

 «ينارحلا رشعم يأ نب دمحم نب نيسحلا :وه ةبورع وبأو «ءنسح ثيدح اذه

 . ينارحلا ديزي يأ نبا : لاقيو ديزي نب دلاخ وه محرلا دبع وبأو

 : ( ۳۷١ ص 7 + ) هللا همحر ةبيش يأ نب ركب وبأ مامإلا لاقو

 ةريره يلأ نع مزاح يلأ نع ناسيك نب ديزي انث :لاق ديبع نب دمحم انثدح

 : لاقف هيلع فقوف ربق ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر رم : لاق
 : ليقف « هيلجر دنع ىرخألاو «هسأر دنع امهادحإ لعجف « ( نيتديرجم ينوتثا
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 .« ةردن هيف تيقب ام ربقلا باذع ضعب هنع ففخي هلعل ٠ :لاقف ؟ هعفنيأ هللا لوسر اي
 يقترف « هب « ديبع نب دمحم نع ( 44١ ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هلل دمحلاو < هريغل حيحصلا ىلإ ثيدحلا

 هيجرفب اهربدتسي الو ةلبقلا لبقتسي ال

 ناينبلا يف ىفعُيو ةجاحلا ءاضق يف

 :( 57868 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب دهاجم نع حلاص نب نابأ ينثدح قاحسإ نبا نع يلأ ان بوقعي انثدح
 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق يراصنألا هللادبع نب رباج نع ربج

 مث : لاق ءاملا انقرهأ اذإ انجورفب اهليقتسن وأ ةلبقلا ربدتسن نأ نع اناهن دق ملسو

 . ةلبقلا لبقتسم لوبي ماعب هتوم لبق هتيأر
 . نسح ثيدح اذه

 1١١9(: ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 هنأ بيبح يأ نب ديزي نع دعس نب ثيللا انأ يرصملا حر نب دمحم انثدح

 هللا لص يبنلا عم“ نم لوأ انأ : لوقي يديبزلا ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع عمس

 ثّدح نم لوأ انأو « ةلبقلا لبقتسم كدحأ نلوي ال 9 : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع
 . كلذب سانلا

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 75 ص ١ + ) ةبيش يل نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ‹ دعس نب ثيل انثدح راوس نب ةبابش

 سانلا نع اديعب ةجاحلا ءاضق
 : ( ٤٤۳ ص ۳ جر هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ةرامع ينثدح : لاق يمطخلا رفعج يلأ نع ديعس نب ىيحي انث نافع انث

 تضل



 عم تجرخ : لاق دارف يأ نب نمحرلا دبع نع ليضف نب ثراحلاو ةميزخ نبا
 ةوادإلاب هتعبتاف ءالخلا نم جرح هتيأرف ءاجاح ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 . دعبأ هتجاح ىا اذإ ناكو « قيرطلاب هل تسلجف « حدفلا وأ

 : لاق ديزي نب ريمع رفعج وبأ ينثدح : لاق ديعس نب ىيحي انث نافع انث

 دارق يلأ نب نمحرلا دبع نع تباث نب ةيزخ نب ةرامعو ليضف نب ثراحلا ينثدح
 اًلزتم لزتف « اجاح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حم تجرخ : لاق
 هيلع هللا لص هللا لوسر ناكو « حدقلاو ةوادإلاب هتعبتاف « ءالخلا نم جرخو

 هللا لوسر فرصنا ىتح قيرطلاب هل تسلجف «دعبأ ةجاح دارأ اذإ ملسو هلآ ىلعو

 لبقاف ء ءوضولا « هللا لوسر اي : هل تلقف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 هيلع هللا لص هللا لوسر بصف « يلإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 « ةدحاو هدي ىلع بصق اهفكف هدي لخدأ مث « اهلسغف هدي ىلع ملسو هلآ ىلعو

 حسمف همدق رهظ ىلع هب برضف هديب اضبق ءاملا ضبق مث ء هسأر ىلع حسم مث
 . رهظلا انل ىلصف ءاج مث « همدق ىلع هديب

 ع ةميزخ نب ةرامع 1 + حلا لاكو دلار م كيد اذه

 . نورقمو ةقث : وهو

 :ةيرصم ةعبط دوبعملا نوع عم ( 1۷ ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نبا :ينعي - زيزعلا دبع انثدح يبنعقلا بنعق نب ةملسم نب هللا دبع انثدح

 ةبعش نب ةريغملا نع ةملس يبأ نع - ورمع نبا : ينعي - دمحم نع - دمحم
 . دعبأ بهذملا بهذ اذإ ناك ملسو لآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 . نسح ثيدح اذه

 .حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو ( 85 ص ١ + ) يذمرتلا هجرخأو

 ١١١(. ص ١ + ) هجام نباو «( ۱۸ ص ١ + ) يئاسنلاو

 دمحم انثدح : هللا همحر لاقف ( ٩٩ ص ١ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ءورمع نب دمحم نع يفقثلا باهولا دبع انثدح راشب نبا

 رجح نب يلع انربخأ : هللا همحر لاقف ( ١8 ص ١ + ) ُناسنلا هجرحأو

 ترض



 . هب ءورمع نب دمحم نع ليعامسإ انأ : لاق يدعسلا

 ركب وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( ۰ ص ١ ج ) هجام نبا هجرخأو

 . هب « ورمع نب دمحم نع ةيلع نب ليعامسإ انث ةبيش يأ نبا
 ديبع نب ىلعي انربخأ :هللا همحر لاقف ( ۱۷١ ص ١ + ) يمرادلا هجرخأو

 . هب ‹« ورمع نب دمحم انث

 : ( ٤۷1 ص ٩ ج ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 نبا ينعي - عفان انثدح ميرم يأ نبا انثدح يدامرلا ركب وبأ ينثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك : لاق رمع نبا نع رانيد نب ورمع نع - رمع
 . سمغملا ىلإ هتجاحل بهذي ملسو هلآ

 . ةكم نم نيليم وحن : عفان لاق

 مرم يأ نباو ءروصنم نب دمحأ :وه يدامرلا ركب وبأو .حيحص ثيدح اذه

 . يحمجلا :وه رمع نب عفانو « ديعس وه

 1١7(: ص ١ +) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاقو

 رفعج وبأ انثدح : لاق ديعس نب ىحي انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 تباث نب ةميزخ نب ةرامعو ليضف نب ثراحلا ينثدح :لاق ديزي نب ريمع يمطخلا

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تجرخ :لاق دارق ينأ نب نمحرلا دبع نع
 . دعبأ ةجاحلا دارأ اذإ ناكو « ءالخلا ىلإ ملسو هلآ

 . حيحص ثيدح اذه

 ١7١(. ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 . ٠١١( ص ١ + ) ةبيش يأ نباو
 .سانلا نم ابيرق ناك نإو ءةروعلا رتس وه بولطملاف لوبلا امأو ءطئاغلا يف دعبلاو
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 ةجاحلا ءاضق تقو رتسلا

 : ۱۷٤٥ ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 نسحلا نع بوقعي يأ نب دمحم نع نوميم نب يدهم انأبنأ ديزي انثدح
 . رفعج نب هللا دبع نع دعس نبا

 نع برقعي يا نب دمحم انثدح يدهم انثدح : الاق نافعو زېب انثدحو

 ينفدرأ : لاق رفعج نب هللا دبع نع ؛ يلع نب نسحلا ىلوم . دعس نب نسحلا
 ريخأ ال اًئردح يلإ رسأف « هفلخ موي تاذ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هب رتتسا ام بحأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو « ادبأ ادحأ هب
 اذإف « راصنألا ناطيح نم اطئاح اموي لخخدف « لخن ش شئاح وأ فده هتجاح يف
 هللا ىلص هللا لوسر ىأر املف :نافعو زهب لاق «هانیع تفرذو رجرجف هانأ دق لمج

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر حسمف « « هانيع تفرذو نح ملسو هلآ ىلعو هيلع
 نم ىتف ءاجف « ؟ لمجلا بحاص نم 8 : لاقف « نكسف ؛ هارفذو هتارس ملسو هلآ
 ينلا ةميهبلا هذه يق هللا يقتت امأ ٠ :لاقف هللا لوسر اي يل وه : لاقف راصنألا
 . « هبئدتو هعيجت كنأ يلإ اكش هنإ , هللا اهككلم

 . هضعي جرخأ دقو « ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه
 قيرطلا نم هحيحص يف  ةناوع وبأ هجرخأو :فارظلا تكنلا يف ظفاحلا لاقو

 . هيلإ ىكش : ىلإ لمجلا ةصق هيف دازو « الوطم ملسم اهجرخأ يتلا

 : لاقف ( ٠۷١۶١ ) دمحأ مامإلا هجرخأو
 ثدحي بوقعي يأ نب دمحم تعم : لاق يأ انثدح ريرج نب بهو انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر بكر : لاق رفعج نب هللا دبع نع دعس نب نسحلا نع
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو « هفلخ يتقدرأو هتلغب ملسو هلآ ىلعو هيلع
 لخدف «لخن شئاح وأ « هب رحسي فده هيف زربق ام بحأ ناك زربت اذإ ملسو هلآ
 هيلع هللا ىلص يبتلا ىأر املف « هل حضان هيف اذإف « راصنألا نم لجرل اطئاح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزتف « هانيع تفرذو نح ملسو هلا ىلعو
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 ءاجف « ؟ لمجلا اذه بر نم ١ : لاقف « نكسف <« هتارسو هارفذ حسمف ملسو
 هللا ككلم يتلا ةميهبلا هذه يف هللا يقنت الأ » :لاقف ءانأ :لاقف راصنألا نم باش

 هللا ىلص هللا لوسر بهذ مث « هبئدتو هعيجن كنأ معزو يلإ كاكش هنإف ؛اهايإ

 رطقي ءاملاو ءاج مث اضوت مث « هتجاح ىضقو طئاحلا يف ملسو هلا ىلعو هيلع
 نأ هيلع انجرَحف « ادحأ هب ثدحأ ال اعيش يلإ رسأف « هردص ىلع هتيم نم

 .هللا ىقلأ ىتح هرس ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر ىلع يضفأ ال :لاقف ءانثدحي

 : ( 148 ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ديزي نع دعس نب ثيللا نع يبراحملا انث ةرمس نب ليعامسإ نب دمحم انثدح

 لاق : لاق رماع نب ةبقع نع ينزيلا هللا دبع نب دئرم ربخلا يأ نع بيبح يأ نبا

 وأ فيس وأ ةرمج ىلع يشمأ نأل ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 روبقلا طسوأ يلابأ امو « ملسم ربق ىلع يشمأ نم ىلإ بحأ يلجرب يلعن فصخأ
 . « قوسلا طسو وأ يتجاح تيضق

 «ةرمس نب ليعامسإ نب دمحم الإ ؛حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذهت يف اك . ةقث : يفاسنلا لاقو « ةقث قودص : متاح وبأ لاق دقو

 :( ٤۲ ص ١ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 بهو نب ديز نع شمعألا انثدح دايز نب دحاولا دبع انثدح ددسم انثدح

 هللا لص يبنلا ىلإ صاعلا نب ورمعو انأ تقلطنا : لاق ةنسح نب نمحرلا دبع نع

 هيلإ اورظنا : انلقف « لاب مث اهب رتتسا مث ةفرد هعمو جرخف « ملسو هلآ ىلعو هيلع
 !؟ ليئارسإ ينب بحاص يقل ام اوملعت لأ » :لاقف «كلذ عمسف «ةأرملا لوبت اك لوبي

 .6 هريق يف بذعف ؛ مهانف « منم لوبلا هباصأ ام اوعطق لوبلا مهباصأ اذإ اوناك

 نإو دايز نب دحاولا دبعو « نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 دمحأ مامإلا دنع عيكوو ةيواعم وبأ هعبات دتف ؛ مالك شمعألا نع هتياور يف ناك

 .هاجرخي نأ اًملسمو يئراخبلا ينطقرادلا مزلأ امم ثيدحلاو ,( ١95 ص ) + ٤

 .-( ١714 ص ١ + ) هجام نباو «( ١5 ص ١ + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا
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 رحجلا يف لوبلا نع يبنلا

 :( 85 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

رس ني هللا دبع نع ةدانق نع يلأ ينئدح ماشه نب ذاعم ان
 يبنلا نأ سج

اوئفطأف عمن اذإو ءرحجلا يف مدحأ نلوبي ال ١ :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 

يبلا لهأ قرح ةليتفلا ذحخأت ةرأفلا نإف « جارسلا
 اورخو « ةيقسألا اوتكرأو « ت

 . « ليللاب باوبألا اوقلغو « بارشلا

نجلا نكاسم اهنإ :لاقي :لاق ؟ رحجلا يف لوبلا نم هركي ام :ةداتقل اولاق
. 

 نب هللا دبع نم هعامس ةعرز وبأ ححص دق ةداتقو « حيحص ثيدح اذه

 تيثملاف ؛ ليصحتلا عماج يف امك « عمس هاري ال دمحأ مامإلا ناك نإو سجرس

 امئاق لوبلا يف ءاج ام

 : ( ۱۳١ ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نأ كثدح نم : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع مادقملا نع نايفس انث عيكو انث

 هللا لوسر لاب ام « هقدصت الف امئاق لاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . نارقلا هيلع لزنأ ذنم امئاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

  حيحص ثيدح اذه

لا لص يبنلا نأ ةفيذح ثيدح نم نيحيحصلا يف تبث دقو
 ىلعو هيلع هل

 . اهغليي مل هنأب ةشئاع رذعنو « ةفيذح قدصن نحنف « امئاق لاب ملسو هلآ

 «( 51ص ١ ج ) یناسنلاو «( 57 ص ١ + ) يذمرتلا هاور ةشئاع ثيدحو

 دقو « يعخدلا هللا دبع نب كيرش قيرط نم هوور ( ۱۱۲ ص ١ + ) هجام نباو

 هارت اک هللا دمحب عبوت دق هنكلو « ءاضقلا يلو ال هظفح ءاس
 دمحأ مامإلا دنسم نم

 . هلل دمحلاو « هللا همحر
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 ةجاحلا ءاضق لاح يف لجرلا نيب ام جيرفت

 : ( 1۴١ ص ١ + ) هللا همحر ةبيش يلأ نب ركب وبأ مامإلا لاق
 يننلا ىأر نم ينثدح : لاق نسحلا نع روصنم انئدح : لاق مشه انثدح

 . كفنيس هكرو نأ اننظ ىتح ""جافتف ادعاق لاب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 . حيحص ثيدح اذه

 ةساجنلل ةرشابم تناك نإ هميرحتو نيماب ءاجنتسالا ةيهارك

 : ( ۲۷ ص ١ + ) هللا همحر ذواد وبأ مامإلا لاق
 نب دمحم نع كرابملا نبا انثدح : لاق يليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع حلاص يبأ نع مكح نب عاقعقلا نع نالجع
 مكدحأ ىتأ اًدِإف مكملعأ دلاولا ةلزنمب مكل انأ اغإ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ةثالثب رمأي ناكو « هنيميب بطتسي الو « اهربدتسي الو ةلبقلا لبقتسي الف طئاغلا

 . ةمرلاو ثورلا نع ىبنيو « راجحأ

 عاقعقلا نع ليهس ثيدح نم هضعب ملسم جرخأ دقو .نسح ثيدح اذه

 . هب « حلاص يبأ نع

 .(81 ص ١ ج) هجام نباو «(۳۸ ص ١ +) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 رتوأف ترمجتسا اذإ

 1١١8(: ص ١ + ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 لاله نع روصنم نع ريرجو ديز نب دامح انثدح ديعس نب ةبيتق انثدح
 )١( ةياناه , نيلجرلا نيب ام جيرفت يف ةغلابملا : جافتلا ,

 ) )۲يأ « يمر عمج ةمرلا وأ يلابلا مظعلا : ممرلاو ةمرلاو ء ملا ةدشو ءارلا رسكب : ةمرلا :

 دوصملا نوع نم ها . ةيلابلا ماظعلا .
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 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق سيق نب ةملس نع فاسي نبا
 . « رتوأف ترمجتسا اذإو « راتناف تأضوت اذإ » : ملسو

 . حيحص نسح ثيدح سيق نب ةملس ثيدح : ىسيع وبأ لاق
 مم ظرش لع عجم تير رع : نمحرلا دبع وبأ لاق
 .اهاجرخي نأ املسمو يئراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو
 . ( 1۷ ص ١ + ) يلاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . ( ۱٤۲ ص ج ) هجام نبا هجرخأو

 .( "ال4 ص + ج) يديمحلاو

 :( ۲۷ ص ١ ج هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق
 نالجع نب دمحم نع كرابملا نبا انثدح :لاق يليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره ينأ نع حلاص يأ نع مكح نب عاقعقلا نع

 طئاغلا كدحأ ىقأ اذإف « مكملعأ دلاولا ةلزنمب مكل انأ امنإ » :ملسو هلآ ىلعو هيلع
 «راجحأ ةثالثب رمأي ناكو « هنيميب بطتسي الو ءاهربدتسي الو ةلبقلا لبقتسي الف

 ةمرلاو ثورلا نع ىبنيو

 عاقعقلا نع ليهس ثيدح نم هضعب ملسم جرخأ دقو . .نسح ثيدح اذه

 .هب ‹ حلاص يلأ نع

 .( 71 ص ١ ج ) هجام نباو «( ۳۸ ص ١ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 مظعلاو ثورلاب رامجتسالا نع يبنلا

 : ( ۲۷ ص ١ + ) هللا ههر دواد وبأ مامالا لاق
 نع نالجع نب دمحم نع كرابملا نبا انثدح :لاق يليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ نع حملاص يبأ نع مكح نب عاقعقلا
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 ةلبقلا لبقتسي الف طئاغلا ك دحأ نأ اذإف « مكملعأ دلاولا ةلزنمب مكلانأاغإ :٠ ملسو هلآ

 ةمرلاو ثورلا نع ىبنيو «راجحأ ةثالثب رمأي ناك و « هئيميب بطتسي الو ءاهربدتسي الو
 عاقعقلا نع ليهس ثيدح نم هضعب ملسم جرخأ دقو .نسح ثيدح اذه

 . هب ء حلاص يها نع:

 .(717 ص ١ +) هجام نباو «(۳۸ ص ١ ج) ياسنلا هجرخأ ثيدحلا

 كاوسلا

 1١١7(: ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يدج تعم «شيرقل لوم نارهم نب ملسم نب دمحم انث دواد نب ناميلس انث

 الإ ماني ال ناك ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع ثدحي
 . كاوسلاب أدب ظقيتسا اذإف « هدنع كاوسلاو

 . ىنثملا نب ملسم : وه ملسم نب دمحم دجو . نسح ثيدح اذه

 . ( ۱۳۱ ص ٠ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلاو

 هللا دبع خألا قيقحتب ( ٤٤۹ ص ۲ + ) ةيلاعلا بلاطملا يف ظفاحلا لاق
 . هللا هظفح يرجيوتلا نسحملا دبع نبا

 ةديرب نبا نع يدبعلا ةبلعث نب رذنملا انث عيكو انثدح رمع يلأ نبا لاقو

 هبتنا اذإ ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نإ : لاق هنع هللا يضر هيبأ نع

 . كاوسلاب ةريرب : اه لاقي ةيراج اعد ليللا نم

 : ( 54 ص 5 + )هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يدنكلا سيق نب ورمع نع ةيواعم نع ثيل انث : لاق راوس نب نسحلا انث
 هللا لوسر عم تمق :لوقي كلام نب فوع تعمس :لوقي ديمح نب مصاع عم هنأ
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 ؛ هعم تمقو يلصي ماف مث ؛ ًاضوت مث « كاتساف أدبف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 الإ باذع ةيآب ري الو « لأسف فقو اإ ةمحر ةيآب رم ال « ةرقبلا حتفتساف أدبق

 يذ ناحبس » : هعوكر يف لوقي همايق ردقب اعكار ثكمف عكر مث « ذوعتي فقو

 .كلذ لثم لعفف ؛ةروس مث نارمع لا أرق مث « ةمظعلاو ءايربكلاو توكلملاو توربجلا

 انثدح : لاقف ( ١58 ص ۲ ج ) دواد وبأ هاور دقو « نسح ثيدح اذه

 .هب « سيف نب ورمع نع حلاص نب ةيواعم انربخأ بهو نبا انربخأ حلاص نب دمحأ

 :لاق هللا دبع نب نوراه ينربخأ:لاقف ( ۲۲۳ ص ۲ + ) ُئاسنلا هجرخأو

 . هب « حلاص نب ةيواعم نع دعس نب ثيل انثدح : لاق راوس نب نسحلا انثدح

 ءوضولا لاف

 :( 57 ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ان ربخأ - نوراه نبا ينعي - ديزي انربخأ يطساولا برح نب دمحم انثدح

 دمحم وبأ معز :لاق يحجبانصلا نب هلا دبع نع ملسأ نب ديز نع فرطم نب دمحم

 تعم ينأ دهشأ « دمحم وبأ بذك : تماصلا نب ةدابع لاقف « بجاو رتولا نأ

 هللا نهضرتفا تاولص سمخ و : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 « نهعوشخو نهعوكر متأو نيتقول نهالصو « نهءوضو نسحأ نم « لجو زع

 ءاش نإ ,دهع هللا ىلعهل سيلف « لعفي مل نمو « هل رفغي نأ دهع هللا ىلع هل ناك

 . « هبذع ءاش نإو هل رفغ

 . حيحص ثيدح اذه

 دمحم نب نيسح انث :لاقف ( ۳۱۷ ص هج ) هللا همحر دمحأ مامإلا هاور دقو

 هللا دبع بيذبتلا بيذبع يلو يمجانصلا نب هللا دبع دمحأ دنسمو دواد يبأ ننس يف اذك )١(

 . يعبات وهو  يحباتصلا ةليسع نب نمحرلا دبع هللا دبع وبأ : باوصلاو « يحبانصلا نبا

 . ةليسع نب نمحرلا دبع ةمجرت بيذبتلا بيذهت عجار

16 



 ر
 . هب « فرطم نب دمحم ان

 : هللا همحر لاقف ( ۹٥١ ص ۲ + ) ةالصلا يف رضن نب دمحم هجرخأو

 دمحم انربخأ : لاق نوراه نب ديزي انثدح : لاق يقرودلا مهاربإ نبأ دمحأ انئدح

 . هب ‹ فرطم نبا

 : ( ۳۸۲۰ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع رز نع مصاع نع دام انثدح دمصلا دبع انثدح

 . :لاقف ؟ كتمأ نم كري مل نم فرعت فيك :هل ليق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص

 . « ءوضولا راثآ نم قلب نولجحم رغ مهنإ و
 . نسح ثيدح اذه

 . ( ٤1۲ ص ۸ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 :( ٠١5 ص ١ ج ) هجام نباب ريهشلا ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا لاقو

 انثدح كلملا دبع نب ماشه ديلولا وبأ انث يروباسيللا ىيحي نب دمحم انثدح

 لوسر اي : ليق : لاق دوعسم نب هللا دبع نأ شيبح نب رز نع مصاع نع داّمح
 راثآ نم قلب « نولجحم رغ » : لاق ؟ كتمأ نم رت مل نم فرعت فيك هللا

 . ؛ ءوضولا
 . هلثم ركذف . ديلولا وبأ انث متاح وبأ انثدح : ناّطقلا نسحلا وبأ لاق
 . نسح ثيدح اذه

 :( 784 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 وهو « حون نب دمحم وبأ وه : نمحرلا دبع وبأ لاق - نوميم نب حون انث
 ينثدح ءابهصلا يلأ نب ةبقع ميرخ وبأ انث - حون نب دمحم وبأ : بورضملا

 يبنلا عمس هنأ مهثدح ءايشأ نع هلأسف صمحب ةمامأ ابأ يقل هنأ يبسارلا بلاغ وبأ

 ناذأ ممسي ملسم دبع نم ام :لوقي وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص
 «ءاملا كلذ نم هفك بيصت ةرطق لوأب هل رفغ الإ ؛ هئوضو ىلإ ماقف «ةالص

 « هيونذ نم فلس ام هل رفغ الإ « هئوضو نم غرفي ىتح رطقلا كلذ ددعبف
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 ۲ ةلفان يهو هتالص ىلإ ماقو

 هللا ىلص يبنلا نم اذه تعمس تنأأ : ةمامأ يبأل تلق : بلاغ وبأ لاق

 الو ةرم ريغ « اريذنو اريشب قحلاب هثعب يذلاو يإ : لاق ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع
 الو عست الو نامث الو عبس الو تس الو سمخ الو عبر الو ثالث الو نيترم

 . هيديب قفصو رشعو رشعو رشع

 . نسح ثيدح اذه

 : )0 ص هاج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ةمامأ ابأ تعمس : لاق بلاغ وبأ انث نايح نب ملس انأ نوراه نب ديزي انث

 تناك يلصي ماق نإف « كل اروفغم تدعق هعضاوم روهطلا تعضو اذإ : لوقي

 تيأرأ « ةمامأ ابأ اي : لجر هل لاقف « هل اروفغم دعق دعق نإو « ارجأو ةليضف هل

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلل ةلفانلا امنإ « ال : لاق ؟ ةلفان هل نوكت « ىلصف ماق نإ

 نوكت !؟ اياطخلاو بونذلا يف ىعسي وهو « ةلفان هل نوكت فيك . ملسو هلآ

 . اًرجأو ةليضف هل

 : (۱۷۳ ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 ينعي - ماشه انربخأ ورمع نب كلملا دبع انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح

 نأ ينهجلا دلاخ نب ديز نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع - دعس نبا

 ىلص مث هءوضو نسحأف أضوت نم ة : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلصيبنا

 . ۲ هينذ نم مدقت ام هل رفغ امهيف وهسي ال نيتعكر

 . نسح ثيدح اذه

 يف سانلا تبثأ هنإ : دواد وبأ لاق نكل « هيف ملكت دق دعس نب ماشهو

 . بيذبهتلا بيذبع يف اک ملسأ نب ديز

 7١١(: ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 زاشع اي ثراحلا نب ورمع نع بهو نب هللا دبع انث :لاق نوراه انث م

 )١( ةمامأ يبأ لوق نم يابس امل ؛ ةليضقو رجأ : ىنعمب .
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 هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع مويلا لوقأ ال : لوقي رماع نب ةبقع عمس هنأ هثدح
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس , لقي مل ام ملسو هلآ ىلعو
 هللا ىلص يبنلا تعمسو « منهج نم اتيب أوبتيلف لقأ مل ام يلع بذك نم » :لوقي
 هسفن ملاعي « ليللا امهدحأ موقي يتمأ نم نالجر ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ًأضو اذإو . ةدقع تلحنا هيدي أضو اذإف « ًاضوتيف ةدقع هيلعو « روهطلا ىلإ
 تلحنا هيلجر ًاضو اذإو « ةدقع تلحنا هسأر حسم اذإو . ةدقع تلحنأ ههجو
 لاعي « اذه يدبع ىلإ اورظنا : باجحلا ءارو نيذلل لجو زع هللا لوقيف « ةدقع
 .« هل وهف يدبع ينلأس ام « ينلأسي هسفن

 . نيوي نب يح : وه ةناشع وبأو « حيحص ثيدح اذه

 هنيميب أدبي ءىضوتملا

 : ( ۲۰۰ ص ١ جو هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةريره يلأ نع ملاص يأ نع شمعألا انربخأ ريهز انربخأ يليفنلا انثدح
 متأضوت اذإو متسبل اذإ 8 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق
 . « مكسمايأب اوعدباف

 . يراخبلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 نب دمحم انثدح : لاقق ( ١4١ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا
 .« متسيل اذإ 9 : هيف سيلو . هب « ةيواعم نب ريهز انث يليفتلا رفعج وبأ انث ىب

 نب رصن نب يلع انثدح :لاقق ( ٤۸١ ص ه + ) هاورف يذمرتلا امأو
 « شمعألا نع « ةبعش انثدح ثراولا دبع نب دمصلا دبع انثدح يمضهجلا يلع
 .ها.دمصلا دبع هعفر امنإو «هعفري مو دانسإلا اذهب ةبعش نع ثيدحلا اذه دحاو ريغ ىور دقو : لاق مث ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف نم ؛ سابللا يف هب

 ,ملعأ هللاو .ىرت اک شمعألا ىلإ رحخآ دنسب وهو «رخآ ثيدح هنأ رهاظلاف



 ءوضولا ةفص

 : ( 1884 ص ١ + )هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق
 :لاق ريخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع ةناوع وبأ انثدح : لاق ددسم انئدح

 الإ ديري ام ؟ ىلص دقو روهطلاب عنصي ام : انلقف روهطب اعدف ىلص دقو يلع انات

 هيدي لسغف هنيمي ىلع ءانإلا نم غرفأف « تسطو ءام هيف ءانإب يتأف « انملعيل

 مث « هيف ذخأي يذلا فكلا نم رانو ضمضمف ء اثالث راتتساو ضمضمت مث « اثالث

 لعج مث « اثالث لامشلا هدي لسغو « اثالث نيملا هدي لسغو « اثالث ههجو لسغ
 ىرسيلا هلجرو ءاثالث نيملا هلجر لسغ مث «ةدحاو ةرم هسأرب حسمه ءانإلا يف هدي

 « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءوضو ملعي نأ هرس نم : لاق مث ء اثالث
 . اذه وهف

 «ريخ دبعو «ةمقلع نب دلاخ الإ «حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذبع يف 5 « نيعم نبا امهقثو دقو

 :لاقو «هلوطب ثيدحلا لاق مث هضعب ( ١55 ص ١ + ) يذمرتلا هجرخأو

 . ( 58 ص ١ + ) يلاسنلا هجرخأو
 ١90(: ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع يفعجلا يلع نب نيسح انثدح : لاق يناولحلا يلع نب نسحلا انثدح

 «ةادغلا يلع ىلص : لاق ريخ دبع نع ينادمحلا ةمقلع نب دلاح انثدح :لاق ةدئاز

 ءانإلا فخخأف :لاق «تسطو ءام هيف ءانإب مالغلا هاتأف ءامب اعدف «ةبحرلا لحد مث

 ىنهلا هدي لخدأ مث « اثالث هيفك لسغو « ىرسيلا هدي ىلع غرفأف « ىنعلا هديب

 - ةناوع يلأ ثيدح نم ابيرق قاس مث - اثالث قش قشنتساو ءاثالث ضمضمف ءانإلا يف

 . هوحنب ثيدحلا قاس مث « هرخؤمو همّدقم « هسأر حسم مث

 «ريخ دبعو ءةمقلع نب دلاخ الإ «حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه
 . نيعم نبا امهقثو هنأ مدقت دقو



 هللا يبن ءوضو اذه :هرخآ يفو ( 1۷ ص ١ ج ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 :( 1۹ ص ١ جر هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 :حيرج نبا لاق : لاق جاجح انأبنأ :لاق يمسقملا نسحلا نب مهاربإ انربخأ

ينربخأ : لاق هربخأ يلع نب دمحم نأ ةبيش ينئدح
 يلع نب نيسحلا نأ يلع يلأ 

 لبق تارم ثالث هيفك لسغف أدبف « هل هتبرقف « ءرضوب يلع يبا يناعد : لاق

 ثالث ههجو لسغ مث « اثالث رانتساو ءاثالث ضمضم مث هئوضو يف امهلخدي نأ

 حسم مث ‹ كلذك ىرسيلا لسغ مث « اثالث قفرملا ىلإ ىنجلا هدي لسغ مث « تارم

 «كلذك ىرسيلا مث ءاثالث نيبعكلا ىلإ ىنهلا هلجر لسغ مث «ةدحاو ةحسم هسأرب

 نم برشف < هثوضو لضف هيف يذلا ءانإلا هتلوانف <« « ينلوان : لاقف امئاق ماق مث

 كابأ تيأر ينإف « بجعت ال : لاق ينآر املف « تبجعف « امئاق هئوضو لضف

 هئوضول لوقي « تعنص ينتيأر ام لثم عنصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا
 . امئاق هئوضو لضف برشو «اذه

 .بيذبتلا بيذهع يف اک ءىراقلا حاصن نبا :وه ةبيشو «حيحص ثيدح اذه

 : ( ٤٤۳ ص ۳ + ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 ةرامع ينثدح : لاق يمطخلا رفعج يأ نع ديعس نب ىيحي انث نافع انث

 يبنلا عم تجرخ : لاق دارق يب نب نمحرلا دبع نع ليضف نب ثراحلاو ةميزخ نبا

 وأ ةوادإلاب هتعبتاف ءالخلا نم جرخ هتيأرف ءاجاح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . دعبأ هتجاح یتا اذإ ناكو قيرطلاب هل تسلجف « حدقلا

 : لاق ديزي نب ريمع رفعج وبأ ينثدح : لاق ديعس نب یی انث نافع انث

 دارق يأ نب نمحرلا دبع نع تباث نب ةيزخ نب ةرامعو ليضف نب ثراحلا ينثدح

زنم لزنف « اجاح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تجرخ : لاق
 ال

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو « حدقلاو ةوادإلاب هتعبتاف ءالخلا نم جرو

 هلا لص هللا لوسر فرصنا ىتح قيرطلاب هل تسلجف «دعبأ ةجاح دارأ اذإ ملسو هلآ

 هللا ىلص هللا لوسر لبقأف « ءوضولا هللا لوسر اي :هل تلقف ېلسو هلا ىلعو هيلع

 ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بصف « نإ ملسو هلآ ىلعو هيلع
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 « هسأر ىلع حسم مث « ةدحاو هدي ىلع بصف « اهفكف هدب لخدأ مث « اهلسغف هدي

 مث همدق ىلع هديب حسمف « همدق رهظ ىلع هب برضف « هديب اضبق ءاملا ضبق مث

 . رهظلا انل لصف ءاج

 وهو « ةميزخ نب ةرامع الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . نورقمو ةقث

 مئاصب سيل نمل قاشدتسالا يف ةغلابلا

 : ( ٤۹۳ ص 5 + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 مصاع نع ريثك نب ليعامإ نع ميلس نب ىيحي انربخأ ديعس نب ةبيتق انثدح
 غلاب ١ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةربص نب طيقل نبا

 . « امئاص نوكت نأ الإ قاشدتسالا يف

 . نسح ثيدح اذه

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو (4 54 ص ۳ ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . ( 1١ ص ١ + ) يلاسنلا هجرخأو
 : ( 355 ص ١ + ) هللا همحر دواد وبا مامإلا لاقو

 ليعامسإ نع ميلس نب ىبحي انثدح :لاق نيرخآ يف ديعس نب ةبيتق انثدح
 ¬ قفتنملا ينب دفاو تنك : لاق هيبأ نع ةربص نب طيقل نب مصاع نع ريثك نبا

 املف : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ - قفتنملا ينب دفو يف وأ
 انفداصو «هلزنم يف هفداصن ملف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع انمدق

 - عاقب انيتأو : لاق « انل تعنصف ةريزخب انل ترمأف : لاق « نينمؤملا مأ ةشئاع

 هللا ىلص هللا لوسر ءاج مث - رمت هيف يذلا قبطلا : عانقلاو « عانقلا ةبيتق لقي ملو

 : انلق : لاق «؟ ءيشب مكلرمأ وأ ؟ ائيش متبصأ له ١ : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نحن انيبف : لاق « هللا لوسر اي معن

 تدلو ام ٠ : لاقف « رعيت ةلخس هعمو حارملا ىلإ همنغ يعارلا عفد ذإ « سولج
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 “ 'نييسحت ال ه :لاق مث 6 ةاش اهناكم انل حبذاف » :لاق ءةمہب :لاق « ؟ نالف اپ

 « ديزت نأ ديرن ال ةئام منغ انل « اهانحبذ كلجأ نم انأ - نبّسحت ال : لقي ملو

 ةأرما يل نإ « هللا لوسر اي : تلق : لاق « ةاش اهناكم انحبذ ةمبب يعارلا دلو اذإف

 هللا لوسر اه :تلق :لاق « ۲ اذإ اهقلطف ١ : لاق - ءاذبلا :ينعي - اعيش اهناسل يف نإو

 ريخ كي نإف - اهظع : لوقي - اهرمف » :لاق .دلو اهنم يلو « ةبحص اه نإ
 ينربخأ هللا لوسر اي :تلقف .« كتيمأ كبرضك كتنيعظ برضت الو «لعفتسف

 الإ قاشنتسالا يف غلابو « عباصألا نيب للخو « ءوضولا غبسأ ؛ : لاق ءوضولا نع

 . « امئاص توكت نأ

 جرج نبا انثدح : لاق ديعس نب ىبحي انلدح : لاق مركم نب ةبقع انثدح

 ينب دفاو هيبأ نع ةربص نب طيقل نب مصاع نع ريثك نب ليعامسإ ينثدح : لاق

 هللا ىلص يبنلا ءاج نأ بشنن ملف : لاق « هانعم ركذف « ةشئاع قأ هنأ قفتنملا

 . ٠ ةريزخ » ناكم « ةديصع » : لاقو « ًافكتي علقتي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 نبا انثدح : لاق مصاع وبأ انثدح : لاق سراف نب ىبحي نب دمحم انثدح

 .« ضمضمف تأضوت اذإ ١ : لاق ثيدحلا اذهب عرج
 هثيدح لزني ال مالك هيف يفئاطلا ملس نب ىبحيو « حيحص ثيدح اذه

 . ىرت اک عبوت دقو « نسحلا نع

 رشتناف تأضوت اذإ

 ١١8(: ص ١ + ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 لاله نع روصنم نع ريرجو ديز نب داّمح انثدح ديعس نب ةبينق انثدح
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سيق نب ةملس نع فاسي نبا

 . ( رتوأف ترمجتسا اذإو < راتئاف تأضوت اذإ ٠ : ملسو

 . حيحص نسح ثيدح سيق نب ةملس ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . نيسلا حتفب اهلقي ملو « نيسلا رسكب نبسحت ال : لاق هنأ : ينعي )١(
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 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . اهاجرخي نأ املسمو يئراخبلا ينطقرادلا مرلأ يتلا ثيداحألا نم رهو

 .( 1۷ ص ١ + ) يلاسنلا هجرخخأ ثيدحلا

 ١47(: ص ١ + ) هجام نيا هجرخأو

 .( ۳۷۸ ص ۲ + ) يديمحلاو

 اثالث وأ نيترم راشنتسالا

 :( 588 ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 ظراق نع بئذ يبأ نبا انئدح :لاق عيكو انثدح :لاق ىسوم نب ميهاربإ انثدح

 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع نافطغ ينأ نع

 . 4 انالث وأ نيتغلاب نيترم اورثنتسا »

 . نسح ثيدح اذه

 ١(. 47 ص ١ ج) هجام نباو 2١( ص ١ ج) ىربكلا يف يئاسنلا هجرعتأ ثيدحلا

 نيترم نيترم ءوضولا
 )° ص ١ ج ) هللا ههر دواد وبأ مامإلا لاق

 : لاق - بابحلا نبا : ينعي - ديز انثدح : لاق ءالعلا نب دمحم انثدح

 جرعألا نع يمشاملا لضفلا نب هللا دبع انثدح : لاق نابوث نب نمحرلا دبع انثدح

 . نيترم نيترم ًاضوت ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةريره ينأ نع

 . نسح ثيدح اذه

 امهنطابو امهرهاظ نينذألاو سأرلا حسم

 : ۱٤۳( ص ١ + ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا لاق

 نب ديز نع نالجع نب دمحم نع سيردإ نب هللا دبع انثدح دانه انثدح

EA 



 هسأرب حسم ملسو هلآ ىلعو هيلع. هللا لص يبنلا نأ سابع نبا نع ءاطع نع ملسأ
 . امهنطابو امهرهاظ هينذأو

 . حيحص نسح ثيدح ساّبع نبا ثيدح : ىسيع وہا لاق

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ءوضولا غابسإ
 : ( 74 ص ۳ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 هللا ديبع نب هللا دبع انربخأ مل اس نب ىسوم نع ثراولا دبع انربخأ ددسم انثدح

 نبا لس : انم باشل انلقف مشاه ينب نم بابش يف سابع نبا ىلع تلخخد : لاق

 ؟ رصعلاو رهظلا يف أرقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكأ سابع

 «ىلوألا نم رش هذه ءاشمبخ :لاقف ؟ هسفن يف أرقي ناك هّلعل :هل ليقف ءال ءال :لاقف

 ثالثب الإ ء ءيشب سانلا نود انصتخا امو « هب لسرأ ام غلب « ارومأم ادبع ناك
 سرفلا ىلع رامحلا يزنن ال نأو «ةقدصلا لك أن ال نأو ءءوضولا غبسن نأ انرمأ :لاصنخ

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 :( ۲۲۲ ص ٦ ج ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو ( 555 ص ه + ) يذمرتلاو

 كلذب سأب ال صقن وأ داز ولو . هب أضوتي يذلا ءاملا رادقم

 1١55(: ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 بيبح نع ةبعش انثدح : لاق رفعج نب دمحم انثدح : لاق راشب نبا انثدح

 هللا لص يبنلا نأ «ةرامع مأ يهو ؛يتدج نع مت نب دابع تعمس :لاق يراصنألا
 . دملا يثلث ردق ءام هيف ءانإب يتاف ءأضوت ملسو هلا ىلعو هيلع

 ديز نبا وهو : ابيبح الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 .بيذهتلإ بيذبت يف اك .حلاص :متاح وبأ لاقو «يفاسنلاو نيعم نبا هقثو دقو «يراصنألا

 .( ه1 ص ١ + ) يئاسلا هجرخأ ثيدحلا
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 ءوضولا لضف برش

 : ( 1۹ ص ١ ج هللا همحر يفاسنلا مامإلا لاق

 :ميرج نبا لاق : لاق جاجح انأينأ : لاق يمسقملا نسحلا نب ميهاربإ انربخأ

 :لاق يلع نب نيسحلا نأ يلع ينأ ينربخأ : :لاق هربخأ يلع نب دمحم نأ ةبيش ينثدح

 اهلخدي نأ لبق « تارم ثالث هيفك لسفف أدبف «هل هتبرقف «ءوضوب يلع يلأ يناعد

 مث « تارم ثالث ههجو لسف مث « اثالث رثنتساو « اثالث ضمضم مث «.هئوضو يف

 ةحسم هسأرب حسم مث ؛ « كلذك ىرسيلا لسغ مث « اثالث قفرملا ىلإ ىنملا هدي لسغ

 امئاق ماق مث « كلذك ىرسيلا مث « اثالث نيبعكلا ىلإ ىنعلا هلجر لسغ مث « ةدحاو

 هئوضو لضف نم برشف « هئوضو لضف هيف يذلا ءانإلا هتلوانف « ينلوان : لاقف

 هيلع هللا ىلص يبنلا كابأ تيأر ينإف « بجعت ال : لاق ينآر املف ؛ تبجعف امئاق

 لضف برشو ءاذه هئوضول لوقي « تعنص ينتيأر ام لثم عنصي ملسو هلآ ىلعو

 . امئاق هئوضو

 .بيذبتلا بيذبت يف  ءىراقلا حاصن نبا وه ةبيشو «عيحص ثيدح اذه

 ءوضولل اضقان سيل ماعطلا لكأ

 1١5١(: ص 5 + ) هللا هر دمحأ مامإلا لاق

 ةكيلم ينأ ن نباو ةمركع نع عيفر نب زيزعلا دبع نع ةدئاز نع يلع نب نيسح انث

 ذخأيف ردقلاب رمي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع

(MD gaءام سمي ملو ًاضوتي ملو « يلصي مث هنم بيصيف قرعلا  . 

 . حيحص ثيدح اذه

 نيسح انثدح : هللا همحر لاقف ( .٠ ص ١ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأ دقو

 لاقف « ( ٠١١ ص ١ + ) راتسألا فشك يف ا رازبلا هجرخأو . هب « ةدئاز نع

 . هب « ةدئاز انث ىلعي نب ىبحي انث راسي نب روصنم نب دمحأ انثدح : هللا همحر

 ركب وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( 457 ص ۷ ج ) عی وبأ هجرخأو

 . ةياهن . ها . محللا مظعم هنع ذخأ اذإ مظعلا : - ءارلا نوكسو نيعلا حتفب - قرعلا ()
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 . هب . ةدئاز نع يلع نب نيسح انثدح

 دنعو . سابع نبا نع ةمركع نع ةكيلم يلأ نبا نع هدحو ىلعي يأ نعو

 «ةكيلم يأ نبا نع :رازبلاو ةبيش يبأ نبا دنعو ةكيلم يبأ نباو ةم ركع نع :دمحأ مامإلا

 دنع فطعلا واو نأ رهاظلاف « امهنع ىور دق عيفر نب زيزعلا دبعو . ةمركعو
 . ملعأ هللاو « نع : ىلإ تفحصت ىلعي يأ

 :). ص + + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةبقع نب ىسوم انث - كرابملا نبا ينعي - هللا دبع انث دايز نب باتع انث

 بعك نب ينأو انأ تنك : لاق كلام نب سنأ نع ةبقع نب ديز نب نمحرلا دبع
 ؟ اضوتت مل : الاقف ءوضوب توعد مث « ازبخو امحل انلكأف « اًسولج ةحلط وبأو

 نم هنم ًاضوتي مل ؟ تابيطلا نم ًاضوتنأ :لاقف ءانلكأ يذلا ماعطلا اذهل :تلقف

 . كنم ريخ وه

 . نسح ثيدح اذه

 د عفا ليجتت يف ههر ةبقع ني. ديو نيرومارلا دعو
 . ساب هئيدحب ام : متاح وبأ لاق

 1١7(: ص ١ + ) هللا همحر يناستلا مامإلا لاق
 نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ىبحي انثدح : لاق ىنثملا نب دمحم انربخأ

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةملس مأ تنب بنديز نع نيسحلا نب يلع

 . ءام سمي ملو ةالصلا ىلإ جرخف « لالب هءاجف « افتك لكأ ملسو
 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 . ( ۱١١۹ صا ج ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 .هب دمحم نب رفعج نع ديعس نب ىبحي انث :لاق ( ۲۹۲ ص + + ) دمحأو

 : (۳۲۷ ص ١ + ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 ينريخأ :جيرج نبالاق جاجح انثدح :لاق يمعثخلا نسحلا نب مهاربإ انثدح

  قايسلل بسانملا وهو ءالاقف ( 119 ص هج ) دنسملا يفو « دنسملا يف اذك )١(
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 هيلع هللا ىلص يبنلل تبرق + لرقي هللا دبع نب رباج تعم : لاق ردكنملا نب دمحم

 « رهظلا ىلص مث « هب أضوتف ءوضوب اعد مث « لكأف امحلو ازبخ ملسو هلآ ىلعو

 . ًاضوتي ملو ةالصلا لإ ماق مث . لكأف هماعط لضفب اعد من
 ( ۳۲۲ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دقو .حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف

 ينربخأ عرج نبا ينربخأ ركب نب دمحمو « جرج نبا انأ قازرلا دبع انثدح
 هللا ىلص هللا لوسرل برق : لوقي هللا دبع نب رباج تعم“ : لاق ردكتملا نب دمحم

 اعد مث « رهظلا ىلص مث « ًاضوتف ءوضوب اعد مث ءمحلو زبخ ملسو هلآ ىلعو هيلع
 تعضوف رمع عم تلخد مث . أضوتي لو ةالصلا ىلإ ماق مث «لكأف هماعط لضفب

 اهيف ةنفج انهاهو « محلو زيخ اميف - ةنفج انمامأ : ركب نيا لاقو - ةنفج انهاه هل

 . ًاضوتي ملو ةالصلا ىلإ ماق مث ء رمع لكأف « محل زبخو

 رمعم انربخأ : هللا همحر لاقف ( ١55 ص ١ + ) قازرلا دبع هجرخأو
 : لوقي هللا دبع نب رباج تعم“ : لاق ردكنملا نب دمحم انربخأ : الاق عرج نباو

 ' . ثيدحلا ركذو محلو زبخ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل بر
 نأ ( ۳۰۷ ص ۳ + ) دمحأ دنسم يف ءاج امب ثيدحلا اذه لعي الو

 ينأكو « رباج نع : لوقي ةرم ريغ ردكنملا نبا تعمس : لاق ةنييع نب نايفس
 ردكنملا نباو ليقع نبا نم هعمس هتننظو « ارباج عمم نم يفربخأ : لوقي ةرم تعم
 . دنسملا نم دارملا ها . رباج نع ليقع نب دمحم نب هللا دبعو

 هنأ ىلع لمحيف « رباج نع ثيدحتلاب حرص دق ردكنملا نب دمحم نإف

 .ملعأ هللاو «ليقع نبا هيف هتبث مث رباج نم هعمس وأ ءرباج نم هعمس مث «ليقع نبا نم هعمس

 ١58(: ص ١ + ) هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 انث راتحلا نب زيزعلا دبع انث براوشلا ينأ نب كلملا دبع نب دمحم انثدح
 لكأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةريره يأ نع هيبأ نع ليهس

 . ىَلصو « هيدي لسغو « ضمضمف ةاش فتك

for 



 1١90(: ص 4 ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب هللا دبع انث :لاق نوراه نم انأ تعمسو : "رمح رلا دبع وأ لاق «نوراه انث

 ثراحلا نب هللا دبع نع ملسم نب ةبقع ين ربخأ :لاق حيرش نب ةويح ين ربخأ :لاق بهو

 «ةفصلا يف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع اموي انك :لاق يديبزلا ءزج نبا

 . اضوتن ملو انيلصف ةالصلا تميقاف « انلك اف ماعط انل عضوف

 . حيحص ثيدح اذه

 :( ۱۲۹ ص ۵ + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 نع ةبقع نب ىسوم انأ - كرابملا نبا ينعي - هللا دبع انأ دايز نب باتع انث
. 1 1 0 

 اذه : تلقف ؟ أضوتت مل : الاقف ءوضوب توعد مث « ازبخو امحل انلكأف اسولج

 ةعفنملا ليجعت يف هتمجرت ةبقع نب ديز نب نمحرلا دبعو « نسح ثيدح اذه
 . سأب هثيدحب ام : متاح وبأ لاق

 ءوضولل ضقان لبإلا محل لكأ
 ةقباسلا ثيداحألل صصخم وهو

 : ۳۱١( ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع شمعألا انثدح : لاق ةيواعم وبأ انثدح :لاق ةبيش يأ نب نائع انثدح

 :لاق بزاع نب ءاربلا نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع يزارلا هللا دبع نب هللا دبع

 :لاقف ؟ لبإلا موحل نم ءوضولا نع ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لكس

 نع لثسو ؛ اهنم اوثضوت ال » : لاقف ؟ منغلا موحل نع لكسو . « اهنم اومضوت »
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 » نيطايشلا نم اهنإف ؛لبإلا كرابم يف اولصت ال ٠ :لاقف ؟ لبإلا كرابم يف ةالصلا

 . ٠ ةكرب اهنإف ابيف اولص ١ : لاقف ؟ مدغلا ضبارم يف ةالصلا نع لكسو

 «يزارلا هللا دبع نب هللا دبع الإ «حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذبع يف اک هريغو دمحأ مامإلا هقثو دقو

 ١١١(. ص ١ +) هجام نباو «(557 ص ١ ج) يذمرتلا مامإلا هجرحأو

 ءوضولل ضقان جرفلا سم

 :( ص ١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ماشه نع ناّطقلا ديعس نب ىيحي انثدح : لاق روصنم نب قاحسإ انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ناوفص تني ةرسب نع يأ ينربخأ : لاق ةورع نبا

 . « ًاضوتي ىتح لصي الف هركذ سم نمو : لاق ملسو هلا

 نم هعامسب ةورع حرص دقو « نيخيشلا طرش ىلع ؛ عم تييحاذه

 . مكحلا نب ب ناورم ةطساو نم اًنمأف ( ٠ .۷ ص 5 + ) دمحأ دنسم يف ةرسب

 ماشه : هلوقب هبقع هتكلو ( ١١5 ص ١ + ) ُئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 ناطقلا ديعس نب ىبحي نأ اذه عفديو « ثيدحلا اذه هيبأ نم عمسي مل ةورع نبا

 .ثيدحتلاب حّرص دق اماشه نإ مث ءم اعومسم ناك ام الإ هخئاشم نع يوري ال

 ءوضولل ضقان ربدلا نم حيرلا جورخ

 : ( ۲۷۲ ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةورع نب ماشه ينثدح : لاق قاحسإ نبا نع يلأ انث : لاق بوقعي انث

 ةالوم ىملس تنأ : تلاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا جوز ةشئاع نع هيبأ

 هللا لوسر ىلوم عفار ينأ ةأرما وأ - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
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 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق  اهيرض دق عفار ينأ ىلع هنذأتست
 لاقف ؟ هللا لوسر اي ينيذؤت : لاق « ؟ عفار ابأأي امو كلام ٠ : عفار ينأل ملسو
 : تلاق « ؟ ىملس اي هيتيذا مب » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 عفار ابأ اي : هل تلقف « يلصي وهو ثدحأ هنكلو « ءيشب هتيذا ام هللا لوسر اي

 مهدحأ نم جرخ اذإ نيملسملا رمأ دق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نإ

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجف « ينبرضف ماقف « ًاضوتي نأ جرلا

 . « ريخب الإ كرمأت مل اهنإ « عفار ابأ اي ١ : لوقيو كحضي

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ٤٤۳ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةرامع ينثدح : لاق يمطخلا رفعج يبأ نع ديعس نب ىيحي انث نافع انث

 يبنلا عم تجرح : لاق دارق يبأ نب نمحرلا دبع نع ليضف نب ثراحلاو ةيزخ نبا
 وأ ةوادإلاب هتعبتاف ءالخلا نم جرح هتيأرف « اجاح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . دعبأ هتجاح ىنأ اذإ ناكو « قيرطلاب هل تسلجف « حدقلا

 : لاق ديزي نب ريمع رفعج وبأ ينثدح : لاق ديعس نب ىيحي انث نافع انث
 دارق يها نب نمحرلا دبع نع تباث نب ةيزخ نب ةرامعو ليضف نب ثراحلا ينثدح

 الزنع لزنف « اجاح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تجرخ : لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو « حدقلاو ةوادإلاب هتعبتاف « ءالخلا نم جرخو

 هللا لوسر فرصنا ىتح قيرطلاب هل تسلجف «دعبأ ةجاح دارأ اذإ ملسو هلآ ىلعو

 هللا لوسر لبقأف ءءوضولا هللا لوسر اي :هل تلقف «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بصف « يلإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 حسم مث « ةدحاو هدي ىلع بصف اهفكف هدي لخدأ مث « اهلسفف هدي ىلع ملسو
 هديب حسمف همدق رهظ ىلع هب برضف « هديب اضبق ءاملا ضبق مث ءهسأر ىلع

 . رهظلا انل ىلصف ءاج مث « همدق ىلع

 وهو « ةميزخ نب ةرامع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . نورقمو ةقث
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 ءوضولل ضقان قرغتسملا موللا

 : ( ۳۱۷ ص ۱ + ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاقو

 شيبح نب رز نع دوجنلا يا نب ب مصاع نع صوحألا وبأ انثدح دانه انثدح

 انرمأي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق لاّسع نب ناوفص نع

 طئاغ نم نكلو « ةبانج نم الإ « نيملايلو مايأ ةثالث انفافخ عزنن الأ ارفس اتك اذإ

 . مونو لوبو
 . حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 يذمرتلا هجرخأو . ( ۹۸ و ۸۳ ص ١ ج ) ُئاسنلا هجرخأ ثيدحلا
 . هللا ءاش نإ يتأيسو « هانبتك دقو الّرطم

 ١5١(. ص ١ + ) ةجام نبا هج رخأو

 ءوضولل ضقانب سيل ءايبنألا مون

 ا هحر دمحأ ا لاق

 o ا ا ا

 . نسح ثيدح اذه

SS 

 هللا لوسر ناك : لاق هللا دبع نع ةمقلع نع مهاربإ نع شمعألا انثدح : لاق

 .هتالص يف موقي مث هخفنب الإ همون فرعي امف هدوجس يف ماتی ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص

 . حيحص ثيدح اذه

 هك



 ةجاح ريغل مامحلا لوخد نع ءاسنلا يبت

 : ( 27 ص ۸ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 تعمس : لاق روصنم نع ةبعش انابنأ دواد وبأ انربخأ ناليغ نب دومح انثدح

 نم وأ - صمح لهأ نم ءاسن نأ يلذهلا حيلملا يأ نع ثّدحي دعجلا ينأ نب ملاس

 مؤاسن نلخدي يثاللا نتنأ : تلاقف « ةشئاع ىلع نلخد - ماشلا لهأ

 ةأرما نم ام ١ :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم !؟ تامامحلا

 . ؛ امير نيبو اهنيب رتسلا كته الإ اهجوز تيب ريغ يف اهبايث عضت

 . نسح ثيدح اذه

 - دواد ابأ عبات دق لب «ملسم طرش ىلع «حيحص وه :نمحرلا دبع وبأ لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع وهف دواد يأ دنع اك رفعج نب دمحم - يسلايطلا وهو

 ۱۲۳٤(: ص ۲ ج) هجام نبا هجرخأو «(45 ص ١١ ج) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 دواد وبا ىور دقو .هب ءروصنم نع نايفس نع عيكو انث دمحم نب يلع انثدح

 « ةشئاع نع ملاس نع روصنم نع ديمحلا دبع نب ريرج قيرط نم ثيدحلا اذه
 «يروثلا نايفسو ةبعش هلصو دق هنإف ءاذه رضي الو «ةشئاع نم عمسي مل ملاسو

 . ملعأ هللاو . ريرج نم حجرأ امهو

 روهط رحبلا ءام

 : ( 5918 ) هللا همر دمحأ مامالا لاق

 ةملس نب ىسوم نع حايتلا وبأ انربخُأ ةملس نب دامح انثدح نافع انثدح

 ءاهناشب ييعف هيلع تفحزأف «ةندب نانس عمو ةملس نب نائسو انأ تججح :لاق

 قلطنا : تلق ةكم انمدق املف :لاق ؟ اذه نع نئحبتسأل ةكم تمدق نفل : تلقف

 «ةجاح يبحاصلو ناتجاح يل ناكو «ةيراج هدنعو هيلع انلخدف «سابع نبا ىلإ انب
 : تلقف « اتيلع تفحزاف ةندب يعم تناك : تلقف « ال : تلق ؟كيلخأ الأ :لاقف

 و



 هللا ىلص هللا لوسر ثعب : سابع نبا لاقف « اذه نع نئحبتسأل ةكم انمدق نعل

 : لاقف عجر افق املف « هرمأب اهيف هرمأو « نالف عم ندبلاب ملسو هلآ ىلعو هيلع

 يف اهلعن غبصاو « اهرحنا » : لاقف ؟ اهنم يلع فحزأ امب عنصأ ام « هللا لوسر اي

 : لاق « ۲ كتقفر نم دحأ الو تنأ اهنم لكأت الو « اهتحفص ىلع هبرضاو « اهمد
 نأ اهنع ءىزجيفأ « يمأ نع قتعأف ءمنغأف يزاغملا هذه يف نوكأ : هل تلقف

 هللا لوسر لأسي نأ ينهجلا هللا دبع نب نانس ةأرما ترمأ ؛سابع نبا لاقف ؟ قتعأ

 جحت نأ اهنع ءىرجيأ « ججحت ملو تيفوت اهمأ نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 نيد اهمأ ىلع ناك ول تیرا » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ؟ ابنع

 . « اهمأ نع جحتلف » : لاق « معن : لاق ٠ ؟ اهمأ نع ءىزجي ناكأ اہنع هتضقف

 . روهط رحبلا ءام : لاقف « رحبلا ءام نع هلأسو

 ندبلا ةصق هنم هضعب جرخأ دقو « ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 . يتابلا دبع داؤوف دمحم قيقحتب ( 155 ص ۲ + )

 رهف « سابع نبا نم ةباجإلاو « ةملس نب نانس وه رحبلا ءام نع لئاسلاو
 . انه اهركذن مل ةحيحص ثيداحأ ىلع اذه يف ةدمعلاو « هيلع فوقوم

 هذب هذه

 :( 408 ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 “ھهز انربخأ : الاق سقوي نب دمحأو يليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح

 لهشألا دبع ينب نم ةأرما نع ديزي نب هللا دبع نب سوم نع ىسيع نب هللا دبع انربخأ
 ؟ انرطم اذإ لعفن فيكف ةنتنم دجسملا ىلإ اقيرط انل نإ هللا لوسر اي :تلق :تلاق

 4 هذهب هذهف ٠ :لاق «ىلب :تلق :تلاق ؛ ؟ اهنم بيطأ يه قيرط اهدعب سيلأ 0 :لاق

 ؛ رضت ال ةيباحصلا ةلاهجو «حيحصلا لاجر هلاجرو «حيحص ثيدح اذه

 . لودع مهلك ةباحصلا نال

 . ةيواعم نبا وه ريهز (۱)



 ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح :لاقف ( 117 ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب . ىسيع نب هللا دبع نع كيرش انث

 بارتلاب كلدلاب نيلعنلا ةراهط

 : ( "ه7 ص ١ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 نع يدعسلا ةماعن يأ نع ديز نب “دام انثدح لعامسإ نب ىسوم انثدح

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ايب : لاق يردخلا ديعس يأ نع ةرضن يأ

 ؛موقلا كلذ ىأر املف «هراسي نع امهعضوف هيلعن علخ ذإ ؛هباحصأب ىلصي ملسو

 : لاق هتالص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق املف « مهلاعن اوقلأ

 لاقف « انلاعن انيقلأف كيلعن تيقلأ كانيأر : اولاق « ؟ مكلاعن ءاقلإ ىلع مكلمح ام و

 امهيف نأ ينريخأف ينانأ ليربج نإ 9 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 نإف « رظنيلف دجسملا ىلإ مكدحأ ءاج اذإ ١ : لاقو - ؛ ىذأ و : لاق وأ - « اًرذق

 . « امهيف لصيلو « هحسميلف ىذأ وأ اًرذق هيلعن يف ىأر

 جاجح انثدح : هللا همحر لاقف ( 77١ ص ١ + ) يمرادلا هجرخأ دقو

 . هب . ةملس نب دامح انثدح : الاق نامعنلا وبأو لاهتم نبا

 :( ۲١ ص ۳ ج ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

 ديعس يأ نع ةرضن يأ نع ةماعن ينأ نع ةملس نب دامح انأ ديزي انث

 علخف « هيلعن علخف ىلص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ يردخلا

 هللا لوسر اي : اولاقف « ؟ مكلاعن ععلخ مل ٠ : لاق فرصنا املف ء محلاعن سانلا
1 

 هوور يقيببلاو مكاحلاو يسلايطلا نإ : لحما ىلع هقيلعت يف ركاش دمحأ لضافلا لوقي )١(
 يأ ننس يف ام نأ حجري مث « ديز نب دامح نع دواد وبأ هاورو « ةملس نب دامح نع

 . لاق الك وهو ءمهو دواد

 , لحنا لع هقيلعت عجار

۹ 



 ءاج اذإف ءاثيخ امهب نأ ينريخأف يناتأ ليربج نإ ٠ :لاق ءانعلخف تعلخ كانيأر

 « ضرألاب هسميلف ائبخ اهب ىأر نإف «اهيف رظنيلف هلعن بلقيلف دجسملا كدحأ

 . 2 امهيف لصيل مث

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 دامح انث لماك وبأ انث : ( ۹۲ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 هب . يدعسلا ةماعن وبأ انث : لاق

 . لعنلا يف ناك ام نایب ثيدحلا اذه يف ءىبجي مل :يبأ لاق :هللا دبع لاق هرخآ يفو

 هيف عماجي يذلا بودلا ةراهط
 : ( ۲۷ ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

E O E 

 ا لما لوب نك ھر مو اا نا
 ىذأ هيف ري مل اذإ معن :تلاقف ؟ هيف اهعماجي يذلا بوثلا يف يلصي ملسو هلآ ىلعو

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 ١78(( ص ١ ج) هجام نباو 4١55 ص ١ ج) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 .( 554 ص ۲ + ) بختملا يف ديمح نب دبعو «( ”7ه ص ٩ + ) دمحأو

 ةراهطلا نارقلا ةوالتل طرعشي ال

 : ( ۲۳۷ ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يبنلا ىأر نم ينثدح : لاق مالس وبأ انث : لاق ورمع نب دواد انأ مشه انث

 . نآرقلا نم اعيش الت مث لاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . ءام سمي نأ لبق نآرقلا نم ايآ : ةرم مشه لاقو

1 



 يذملا يف ءاجام

 : ( ۳٣۰ ص ١ + ) ىلاعت هللا همحر دواد وبأ لاق

 - ةيواعم انثدح :لاق بهو نب هللا دبع انربخأ :لاق ىسوم نب مهاربإ انثدح

 هللا دبع همع نع مكح نب مارح نع ثراحلا نب ءالعلا نع - حلاص نبا : ينعي

 «لسغلا بجوي اًمع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس :لاق يراصنألا

 نم لسغتف « يذمي لحف لكو « يذملا كلذ » : لاق ؟ ءاملا دعب نوكي ءاملا نعو
 . « ةالصلل كءوضو ًاضوتو « كييئنأو كجرف كلذ

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 45 ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ مامالا لاق
 « قازرلا دبع انثدح : الاق يلع نب نسحلاو لبنح نب دمحم نب دمحأ انثدح

 هللا دبع نب ثعشأ نع : نسحلا لاقو « ثعشأ ينربخأ رمعم انثدح : دمحأ لاق

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق لفغم نب هللا دبع نع نسحلا نع
 ًاضوتي مث » : دمحأ لاق . ٠ هيف لستغي مث همحتسم يف مدحأ نوي ال ٠ : ملسو

 . « هنم ساوسولا ةماع نإف « هيف

 . نسح ثيدح اذه

 الإ هفرعن ال « بيرغ ثيدح : لاقو ( 38 ص ١ + ) يذمرتلا هجرخأو
 . ىمعألا ثعشأ : هل لاقيو « هللا دبع نب ثعشأ ثيدح نم

 .(١١١ضص ١ ج ) هجام نباو « ( ۳۲ ص ١ + ) يباسنلاو

 ORS نن همحر دمحأ مامالا لاقو

 نع يدوألا هللا دبع نب دواد نع ريهز انث يساؤرلا نمحرلا دبع نب ديمح انث

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم الجر تيقل : لاق يريمحلا ديمح
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 هللا لوسر لاق . تاملك ثالث ىلع ينداز امف ةريره وبَأ هبحص ام لثم هبحص

 لستغت الو « هتأرما لضف نم لجرلا لستغي ال :  ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . ؛ مري لك يف طشتمي الو ء هلستغم يف لوبي الو « هلضفب

 ديمح نع يدوألا هللا ديبع نب دواد نع ةناوع وبأ انث : الاق نافعو سنوي انث

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا بحص دق الجر تيقل : لاق يريمحلا نمحرلا دبع نبا
 هللا ىلص هللا لوسر اناهن :لاق نينس عيرأ ةريره وبأ هبحص ام نينس عبرأ ملسو هلآ

 لستغت نأو « هلستغم يف لوبي نو « موي لك اندحأ طشنمي نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . اعيمج اوفرتغيلو « ةأرملا لضفب لجرلا لستغي نأو « لجرلا لضفب ةأرمل

 . ةيواعم نبا وه لوألا دنسلا يف ريهزو « حيحص ثيدح اذه

 حضنلاب رهطي معطي مل يذلا مالغلا لوب

 : ( ٤۷۳ ص ١ + ) هللا همحر يمرادلا دمحم وبأ مامإلا لاق

 نمر لا دبع نع ىسيع نع ىسيع نب هللا دبع نع ريهز انث رماع نب دوسألا انربخأ

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص يبنلا دنع تنك :لاق ليل يأ نع ىليل يأ نبا

 تملع امأ » :لاقو هنم اهعزتناف «ةقدصلا رمت نم ةرمت ذخأف «يلع نب نسحلا هدنعو

 . « ةقدصلا انل لحتال هنأ

 نمحرلا دبع نب ىسيع الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 .ةيواعم نبا وه ريهزو .ةصالخلاو لامكلا بيذهت يف اک نيعم نبا هقثو دقو «ليل يبا نبا

 : لاقف ( ۳٤۸ ص ٤ + ) دمحأ هجرخأ ثيدحلاو

 نمحر لا دبع نب ىسيع نع ىسيع نب هللا دبع نع ريهز انث رماع نب دوسأ انث

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع ناك هنأ ليل يلأ "رع ليل يأ نبا

 ىلع هلوب تيأر ىتح لابف : لاق - ريهز كش - نيسحلا وأ نسحلا هنطب ىلعو

 )١( هدعب يق أيس اكو « يمرادلا دنس يف مدقت اک « ليل يأ نع هيبأ نع : باوصلاو « طقس انه .
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 لاقف : لاق هيلإ انبئوف : لاق "'عيراسأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هبصف ءامب اعد مث ۾ ينبا اوعزفت ال هوأ « ينبا اوعد ٠ :مالسلاو ةالصلا هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر اهعزتناف هيف يف اهلخدأف :لاق ةقدصلا رمت نم ةرمت ذخأف :لاق

 . هيف نم ملسو هلآ ىلعو هيلع
 هللا دبع نع ريهز انث ىموم نب نسح انث : هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . دمحأ مامإلا دنع ام لثمب هركذف « ليل يلأ نع هدج نع هيبأ نع ىسيع نبا

 : ( ۳٣۹ ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 انربخأ : الاق ىنعملا ةبوت وبأ عفان نب عيبرلاو دهرسم نب ددسم انثدح

 نب نيسحلا ناك : تلاق ثراحلا نب ةبابل نع سوباق نع كامس نع صوحألا وبأ

 ؛هيلع لابف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر رجح يف هنع هللا يضر يلع

 لوب نم لسغي امنإ » : لاق « هلسغأ ىتح كرازإ ينطعأو « ابوث سبلا : تلقف

 . « ركذلا لوب نم حضنيو « ىثنألا

 نمحرلا دبع انربخأ :الاق ىنعملا ميظعلا دبع نب سابعو ىسوم نب دهاجم انثدح

 حمسلا وبأ يتادح ةفيلخ نب لحم يتدح ديلولا نب ىج ينثدح يدهم نبا
 لستغي نأ دارأ اذإ ناكف ء ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا مدخأ تنك :لاق

 هللا يضر - نيسح وأ نسحب يتأف «هب هرتسأف «يافق هيلوأف « كافق ينلو » :لاق

 « ةيراجلا لوب نم لسغي » : لاقف هلسغأ تئجف « هردص ىلع لابف - امهنع

 . « مالغلا لوب نم شريو
 « نسح هثيدح اکامس نأل كلذو ؛ هريغل حيحص ثيدح ؛ ناثيدحلا ناذه

 . لضفلا مأ يهو « ثراحلا تنب ةبابل نم سوباق عامس يف فلتخمو
 . ملعأ هللاو « ثيدحلا نسح ديلولا نب ىبحي ؛ حمسلا يبأ ثيدحو

 هجام نباو «( 158١و ١77 ص ١ + ) يناسنلا هجرخأ حمسلا يآ ثيدح

 .( ۲۰او ۱۷١ ص ۱ + )

 .( ١74 ص ١ + ) هجام نبا هاور ثراحلا تنب ةبابل ثيدحو

 . ةيابنلا يف اك قئارط: يأ )١(

 قدي



 :( 30ص ۲ ج ) هللا همحر دواد ربا لاق

 نب برح يأ نع ةداتق نع ةبورع يلأ نبا نع ىيحي ءانربخأ ددسم انثدح

 حضنيو « ةيراجلا لوب لسغي :.لاق هنع هللا يضر يلع نع هيبأ نع دوسألا يأ

 . معطي ملام مالغلا لوب

 برح يأ نع ةدانق نع يأ ينثدح ماشه نب ذاعم انربخأ يننملا نبا انثدح

 هللا ىلص هللا يبن نأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع هيبأ نع دوسألا يأ نبا

 : ةداتق لاق :داز ءمعطي مل ام ركذي ملو « هانعم ركذف ... ملسو هلا ىلعو هيلع

 . اعيمج السغ امعط اذإف « ماعطلا معطي مل ام اذه

 هعفر دق ذإ « فوقوملاب لعي الو « تاقث هلاجرو ‹ حيحص ثيدح اذه

 اک يراخبلا اذه ىنعم ركذ « هنم حجرأ وه نم هفلاخي ملو « ظفاح وهو ماشه

 . دويعملا نوع يف

 .نسح ثيدح اذه :لاقو ( ۲۳۳ ص + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 .( 1١98 ص ١ + ) هجام نبا هجرخأو

 :( ۳١ ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 انريخأ : الاق ىنعملا يربنعلا مظعلا دبع نب سابعو ىسوم نب دهاجم انئدح

 حمسلا وبأ ينثدح ةفيلخ نب لحم ينثدح ديلولا نب ىبحي ينثدح يدهم نب نمحرلا دبع

 لستغي نأ دارأ اذإ ناكف ملنسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا مدخأ تنك : لاق

 هللا يضر - نيسح وأ نسحب يتأف .هب هرتسأف يافق هيلوأف :لاق « كافق ينو  :لاق

 شريو « ةيراجلا لوب نم لسغي :  لاقف هلسغأ تئجف « هردص ىلع لابف|- امهنع

 لاق .ءارعزلا وبأ :وهو : دواد وبأ لاق . ديلولا نب ىبحي انثدح : سابع لاق
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 سجنب سيل يمدآلا باعل

 : ( ۲۱١ ص ١ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق
 نع دايز نب دمحم نع ةملس نب داّمح نع عبكو انث دمحم نب يلع انثدح

 نب نيسحلا لماح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأر : لاق ةريره يأ
 . هيلع لیسی هباعلو « هقتاع ىلع يلع

 ءهجام نبا خيش دمحم نب يلع الإ حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه
 ةياورلاب وه ذإ « « يسفانطلا لمهملا نأ رهاظلاو « دمحم نب يلع امهالك ناخيش هلو
 . ملعأ هللاو « يشرقلا نم رهشأ هنع

 ةراهط ىلع الإ هللا ركذي نأ هرك نم
 : ( ۳٤ ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق
 نسحلا نع ةداتق نع ديعس انثدح ىلعألا دبع انثدح ىتملا نب دمحم انثدح

 هيلع هللا لص يبنلا ىنأ هنأ ذفنق نب رجاهملا نع ناساس يأ رذنملا نب نيضح نع

 هيلإ رذتعا مث أضوت ىتح هيلع دري ملف « « هيلع ملسف لوبي وهو ملسو هلا ىلعو
 . ةراهط ىلع ه :لاق وأ « رهط ىلع الإ هركذ ىلاعت هللا ركذأ نأ تهرك ينإ ١ : :لاقف

 .( 115 ص ١ ج ) هجام نباو «( ۳۷ ص ١ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 ةساجنلا ةنظم نع داعتبالا

 : ( ۳٤۹ ص ۲ ج ) هللا همر دواد وبأ لاق
 - نيريس نبا : ينعي - - دمحم نع ثعشألا انثدح يأ انثدح ذاعم نب هللا ديبع انثدح

 هللا للص هللا لوسر ناك : تلاق امنع هللا يضر ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع نع
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 . انفحل وأ انرعش يف يلصي ال : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . يلأ كش : هللا ديبع لاق

 «هنع يوارلاب هاتفرع ينارمحلا كلا دبع : :وه ثعشأو «جيحص ثيدح اذه

ةفحت يف يزملا هركذو « يذمرتلا دنع هب حيرصتلابو
 . فارشألا 

 هلا دبع نب ثعشأو « راوس نب ثعشأ هنع ىور دقف نيريس نب دمحم امأو

 . لامكلا بيذبع هتمجرت يف مي . ينارمحلا كلملا دبع نب ثعشأو

 .حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو ( 1١5 ص ۳ + ) يذمرتلا هجرخأو

 ٠ ( ۲۱۷ ص ۸ + ) يلاسنلا هجرخأو

 لبإلا نطاعم يف اهتيهاركو . منغلا ضبارم يف ةالصلا ةحابإ

ج) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق
 :( 197 ص ١ 

دحو ( ح ) نوراه نب ديزي انث ةبيش ين نب ركب وبأ انثدح
 رشب وبأ اش

 لا الاق عيرز نب ديزي انث فلخ نب ركب

 7 E : لاق ةريره يأ نع

 . « لبإلا ناطعأ

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

ه١ ص۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا
 .هب «ماشه نع ديزي انث :لاقف ( 15

 لمح انث : ( 41١ ص ۲ + ) هللا همحر لاقو . نوراه نبا : وه ديزيو

 . هب «ماشه انأ : لاق 00 ماشه انأ : لاق رفعج نبا

ىلاعت هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاقو
 : (۳۲۷ ص ۲ + ) 

ماشه نع شايع نب ركب يأ نع مدآ نب ىبحي انربجتأ بيرك وبأ انثدح
 نع 

. 
 ١ دمحأ مامإلا خئاشم نم توراه نب ديزي : دونا يام زر دع لج للسموم
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 : ملسو هللا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينُأ نع نيريس نبا

 . « لبإلا ناطعأ يق اولصت الو « منغلا ضبارم يف اولص و

 . حيحص نسح ثيدح ةريره يلأ ثيدحو : ىسيع وبأ لاق

 . يئراخبلا طرش ىلع « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : ( ١٩ ص ؟ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق
 هللا دبع نع نسحلا نع ثعشأ نع ىبحي انثدح : لاق يلع نب ورمع انريخأ

 .لبإلا ناطعأ يف ةالصلا نع ىبن ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لفغم نبا

 بيذهت يف اک ينارمحلا كلملا دبع نبا : وه ثعشأو . حيحص ثيدح اذه

 . ناطقلا ديعس نب ىبحي ةمجرت لامكلا

 :( ۲٣۳ ص ١ + ) هجام نبا هاور ثيدحلا

 هللا دبع نع نسحلا نع سنوي نع معن وبأ ان ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح
 «منغلا ضبارم يف اولص » :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق :لاق لفغم نبا

 . « نيطايشلا نم تقلخ اهنإف « ليإلا ناطعأ يف اولصت الو

 سنويو « نيكد نب لضفلا : وه معن وبأف « ةحصلا هرهاظ هجام نبا دنسو

 هيف فنصملا دانسإ : دئاوزلا يف لوقي هجام نبا ىلع قلعملا نكلو « ديبع نبا : وه
 وأ اطقس عوبطملا يف لعلف ةجاجزلا حابصم يف مالكلا اذه دجأ ملو « لاقم

 . ملعأ هللاو . هجام نبا ىلع قلعملا مهو

 : هللا همحر لاقف ( ه0 ص ه + ) دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ دقو
 انربخأف « لبإلا ناطعأ يف ةالصلا نع ديعس لكس :لاق فافخلا باهولا دبع انث

 . هركذف«لفغم نب هللا دبع نع يرصبلا نسحلا يأ نب نسحلا نع ةداتق نع
 . ( 450 ص ١ + ) ديمح نب دبع هجرخأو
 ينثدح : لاق قاحسإ يأ نع يلأ انث بوقعي انث : دمحأ مامإلا لاق مث

 . هركذف « نسحلا نع يعارخلا زيرك نب هللا ديبع نب ةحلط نب هللا ديبع
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 نيفخلا ىلع حسملا

 : ( ۱۹۷ ص ١ + ) ةيارلا بصن يف اك نكسلا نب يلع وبأ ظفاحلا لاق

 نيسحلاو دعاص نب دمحم نب ىيحيو ليعام“إ نب مساقلا ديبع وبأ انثدح

 هيبأ نع مزاح يأ نب زيزعلا دبع انث يقرودلا ميهاربإ نب بوقعي انث : اولاق دمحم نبا
 مث ء امئاق هقبسي نأ داكي « ريبكلا خيشلا لوب لوبي دعس نب لهس تيأر : لاق

 ينم اريخ تيأر ءال : لاقف ؟ اذه عرنت الأ : تلقف « هيفخ ىلع حسمو ًاضوت

 . هلعفي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ءاذه لعفي كنمو

 بوقعيف «نيخيشلا طرش ىلع دانسإ اذهو :ديعلا قيقد نبا لاق :يعليزلا لاق

 .ها .تاقث ءالؤه نكسلا نبا خويشو ؛نيخيشلا لاجر نم هوبأو زيزعلا دبعو يترودلا

 :خألا قيقحتب ( 757 ص ۲ ج ) ةيلاعلا بلاطملا يف هللا همحر ظفاحلا لاقو

 : هللا هظفح يرجيوتلا نسحملا دبع نب هللا دبع

 لهس ىأر هنأ مزاح يأ نع نمحرلا دبع نب بوقعي انث ديعس نب ةبيتق انثدح
 ًاضوت مث « هقبسي داكي مق وهو « ريبكلا خيشلا لوب لاب هنع هللا يضر دعس نبا

 ينم ريخ وه نم تيأر « ال : لاق ؟ نيفخلا عزنت الأ : تلقف « نيفخلا ىلع حسمو

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ينعي . حسم كنمو

 . حيحص هدانسإ : ظفاحلا لاق

 حسملا يف تيقوا
 :( 1١78 ص ١ + ) هللا همحر ةبيش يلأ نب ركب وبأ لاق

 ديبع نب رسب نع ورمع نب دواد انربخأ : لاق ريشب نب مشه انثدح
 هللا لوسر نأ يعجشألا كلام نب فوع انثدح :لاق ينالوخلا سيردإ يأ هنع يمرضحلا
 مايأ ةثالث كوبت ةوزغ يف نيفخلا ىلع حسملاب رمأ ملسو هلا ىلعو هيلع.هللا لص

 . بيذهتلا بيذبع يف ا هانتبلأ ام : باوصلاو « هللا دبع : لصألا يف ر

 3 ا
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 . مهقملل ةليلو رفاسملل نهلايلو

 . يقشمدلا يدوألا : وه ورمع نب دوادو « نسح ثيدح اذه
 : لاق مشه انث لاقف : ( ۲۷ ص 5 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 . هركذف « ورمع نب دواد انأ

 :( ٥۱۷ ص ٩ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 شيبح ني رز نع دوجنلا يها نب مصاع نع نايفس انربخأ رمع يه نبا انثدح
 : لاقف « نيفخلا ىلع حسملا نع هلأسأ يدارملا لاسع نب ناوفص تيتأ : لاق
 اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإ : لاقف « ملعلا ءاغتبا : تلقف ؟ رز اي كب ءاج ام

 نيفخلا ىلع حسملا يردص يق كح دق هنإ : تلق « بلطي امب اضر ؛ ملعلا بلاطل

 ؛ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم أرما تنك «لوبلاو طئاغلا دعب
 انك اذإ انرمأي ناك « معن : لاق ؟ ائيش كلذ يف ركذي هتعمس له كلأسأ تئجف
 نم نكل ؛ ةبانج نم الإ نييلايلو مايأ ةثالث انفافح عزتن الأ نيرفاسم وأ ارفس

 انك معن : لاق ؟ اًئيش ىوهملا يف ركذي هتعمس له : تلقف « مونو لوبو طئاغ
 هادا ذإ هدنع نحن انيبف رفس يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هباجأف « دمحم اي : يروهج هل توصب يلارعأ
 GG كرب زك عضل
 : و : لاقف ءاذه نع تيهن دقو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع
 لس يق لنا بوسام علل بال ينارعألا لاق « ضضغأ ال

 ىتح انثدحي لاز امف « ةمايقلا موي بحأ نم عم ءرملا » : ملسو هلآ ىلعو هيلع
 وأ نيعبرأ - هضرع يف بكارلا ريسي وأ - هضرع ةريسم برغملا لبق نم اباب ركذ
 ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا هقلخ « ماشلا لبق : نايفس لاق « اماع نيعبس

 0 . هنم سمشلا علطت ىتح قلغي ال - ةبوتلل : ينعي - احوتفم
 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا ديع وبأ لاق
 . نيفخلاب حسملاب قلعتي ام : ( ۸۳ ص ١ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا
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 . ةبوتلاب هنم قلعتي ام : ( ١808 ص ۲ + ) هجام نباو

 : ( 3١7 ص ۱ + ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاقو

 شيبح نب رز نع دوجنلا يأ نب مصاع نع صوحألا وبأ انثدح دانه انثدح

 انرمأي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ناك :لاق لاّسع نب نارفص نع

 طئاغ نم نكلو ؛ ةباتج نم الإ نييلايلو مايأ ةثالث افافخ عزتن الأ ارفس اتك اذإ

 . مونو لوبو
 . حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 يذمرتلا هجرخأو . ( 18 صو ۸۳ ص ١ + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . هللا ءاش نإ يقأيسو هانبتك دقو الّوطم

 ١١5١(. ص ١ + ) هجام نبا هجرخأو

 :( 115 ص ١ جر هللا همحر ةييش يلأ نب ركب وبأ مامإلا لاق

 بويأ يأ لوم حلفأ نع نيريبس ©" ربا نع روصنم انربخأ“: لاق مشه انثدح

 هنأ بويأ يا نع
00 

 اةانهم ناك نإ يلام سهب هب :لاقف ؟ لسغت تنأو حسملاب رمأت فيك :كلذ يف هل

ي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تير دق لع ةفأمو كل
 رمأبو هلعف

 . ءوضولا| لإ ببح نكلو « هب

 . حيحص ثيدح اذه

 1١84(: ص ١ +) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 باهولا دبع انثدح : الق فاوصلا لاله نب رشبو « راشب نب دمحم انثدح

كب يب نب نمحرلا دبع نع دلخم وبأ رجاهملا انث : لاق ديجملا دبع نبا
 هيبأ نع ةر

 . هانتيثأ ام : باوصلاو « نيريس يأ لصألا يف )١(

 نوأنبت منك نإ : ىنعملاو ةيارلا بصن يف اي هانسبثأ ام بارصلاو « هايهم لصألا يف (۲)

 . يلع مثإلاو ةصحرلاب
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 هيفخ سيلو ًاضوت اذإ رفاسملل صخر هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
 . ةليلو اًموي مقمللو « نيملايلو مايأ ةثالث حسي نأ اًءوضو ثدحأ مث

 ‹ هيف فلتخم ءدلخم وبأ دلخم نبا : وه رجاهمو « نسح ثيدح اذه

 . نسحلا نع لزني ال هثيدح نأ رهاظلاو

 نيفخلا رهاظ ىلع حسملا

 : ( ۲۷۸ ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع - ثايغ نبا : ينعي - صفح انثدح : لاق ءالعلا نب دمحم انثدح

 ناكل يأرلاب نيدلا ناك ول :لاق يلع نع ريخ دبع نع قاحسإ يأ نع شمعألا
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر دقو « هالعأ نم حسملاب ىلوأ فخلا لفسأ

 . هيفخ رهاظ ىلع حسي ملسو هلآ

 ديزي انريخأ : لاق مدآ نب ىيحي ينثدح : لاق عفار نب دمحم انثدح
 نطاب ىرأ تنك ام : لاق ثيدحلا اذهب هدانسإب شمعألا نع زيزعلا دبع نبا

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ىتح « لسغلاب قحأ الإ نيمدقلا

 . هيفخ رهظ ىلع حسمي

 حسملاب قحأ نيمدقلا نطاب نأ ىرأ تنك : لاق شمعألا نع عيكو هاورو

 ىلع حسي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ىتح « امهرهاظ نم
 . نيفخلا ينعي : عيكو لاق . امهرهاظ

 . عیکو هاور اک شمعألا نع سنوي نب ىسيع هاورو
 هقثو دقو « ريخ دبع الإ ‹ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 فل



 مميتلا

 :( 4١5 ص ٤ ج) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 ىسوم يأ نع ةدرب يأ نع قاحسإ يأ نع ليئارسإ انث دمحم نب نيسح انث
 تعب : اسمح تيطعأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق
 « مئانغلا يل تلحأو ء اًدجسمو اًروهط ضرألا يل تلعجو « دوسألاو رمحألا ىلإ

 نم سيلو « ةعافشلا تيطعأو « اًرهش بعرلاب ترصنو « ىلبق ناك نمل لحت ملو
 يتمأ نم تام نمل اهتلعج مث « يتعافش تأبخأ ينإو « هتعافش لأس دقو الإ يبن

 . « اعيش للاب كرشي مل

 درفت :( 14١١ ص ١ + ) هريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق : ثيدحلا

 .هوجرخ مهرأ مو « حيحص دانسإ اذهو :( ۲٠١ ص ۲ + ) لاقو « دمحأ هب

 . نيخيشلا طرش ىلع ثيدحلا : نمحرلا دبع ويأ لاق

 :( 1١١7 ص ١ + ) ىقتملا يف هللا همحر دوراجلا نبا لاق

 ديمحو تباث نع دامح انث : لاق يطامألا جاجح انث : لاق « دمحم انثدح

 : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سنأ نع

 . ٠ اًروهطو اًدجسم ةبيط ضرأ لك يل تلعج »

 . يروباسيتلا ىبحي نبا : وه دمحمو « حيحص ثيدح اذه

 مميتي ىتج هيلع دري الف ةجاحلا يضاق ىلع ملس نم

 :( ه7" صا ١ ج) هللا همحر دواد ربأ لاق

 نب ةويح انربخأ يسلربلا ىبحي نب هللا دبع انربخأ رفاسم نب رفعج انثدح

 هللا لوسر لبقأ : لاق رمع نبا نع هثدح اًعفان انإ : لاق داملا نبا نع مرش

 ؛هيلع ملسف لمج رثب دنع لجر هيقلف « طئاغلا نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
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 طئاحلا ىلع لبقأ ىتح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع دري ملف

 هيلع هللا لص هللا لوسر در مث « هيديو ههجو حسم مث طئاخلا ىلع هدي عضوف

 . مالسلا لجرلا ىلع ملسو هلآ ىلعو
 . ملسم يف هلصأو . نسح ثيدح اذه

 خوسنم ءاملا نم ءاملا

 :( 84 صا ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 دمحم نع يبلحلا رشبم انثدح : لاق يزارلا رازبلا نارهم نب دمحم انثدح

 ايتفلا نأ بك نب يلأ ينثدح :لاق دعس نب لهس نع مزاح يها نع ناسغ يأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهصخر ةصخر تناك ءاملا نم ءاملا نأ نوتفي اوناك يتلا
 . دعب لاستغالاب رمأ مث « مالسإلا ءدب يف ملسو هلآ ىلعو

 « ليعامسإ نبا : وه رشبمو « نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه
 . رانيد نب ةملس : وه مزاح وبأو ٠ فرطم نب دمحم : وه ناسغ وبأ دمحمو

 : هللا ههر لاقف ( ۰٥ صا ۱ ج ) يذمرتلا هجرخأو

 يرهزلا نع سنوي انريخأ كرابملا نب هللا دبع انثدح عينم نب دمحأ انثدح
 .حيحص نسح ثيدح اذه : لاق مث ؛هركذف .بعك نب ينا نع دعس نب لهس نع

 راشب نب دمحم انثدح :هللا همحر لاقف ( ۲۰۰ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأو
 . هب.« سنوي انأبنأ رمع نب ناهع انث

 ركذي ملو «يرهزلا نع رمعم نع ( ۲۹۸ ص ١ + ) قازرلا دبع هجرخأو
 . رمعم نع ىلعألا دبع ثيدح نم ( ۸٩ ص ١ + ) ةبيش ينأ نبا اذكو « اي
 . ايبأ ركذي ملو « هب
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 ليللا رخآ ىلإ لسغلا ريخأت زاوج
 :( 795 ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 : لاق لبنح نب دمحأ انثدحو ( ح ) رمتعم انثدح : لاق ددسم انثدح

 نع يس نب ةدابع نع نانس نب درب انثدح : الاق مهاربإ نب ليعامسإ انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرأ : ةشئاعل تلق : لاق ثراحلا نب فيضع

 لستغا اير : تلاق ؟ هرخآ يف وأ ليللا لوأ يف ةبانجلا نم لستغي ناك ملسو هلآ

 لعج يذلا هلل دمحلا « ربكأ هللا : تلق . هرخآ يف لستغا امبرو « ليللا لوأ يف

 . ةعس رمألا يف

 لوأ رتوي ناك ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرأ : تلق

 . هرخأ يف رتوأ ابرو « ليللا لوأ يف رتوأامبر : تلاق ؟ هرخآ يف وأ ليللا
 . ةعس رمألا يف لعج يذلا هلل دمحلا ربكأ هللا : تلق

 نآرقلاب رهجي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرأ : تلق

 هلل دمحلا , ربكأ هللا : تلق . تفخ امبرو هب رهج امبر : تلاق ؟ هب تفاخي وأ

 . ةعس رمألا يف لعج يذلا

 . نسح ثيدح اذه

 .هنم لاستغالا ( ۱۹۹ ص و ١١8 ص ١ + ) ئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 .؟ نارقلاب رهجي ناكأ : هنم ( 45. ص ١ + ) هجام نبا جرخأو

 . نيحيحصلا يف رتولا ةصقو

 : ( ۱۹۳ ص ١ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ديزي نع دمحم نب زيزعلا دبع انث ناثع نب دمحم يناثعلا ناورم وبأ انثدح
 هبيصت ناك هنأ يردخلا ديعس يبأ نع بابح نب هللا دبع نع داملا نب هللا دبع نبا

 نأ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأف ماني نأ دیریف ليللاب ةبانجلا

 . ماني مث أضوتي

 . نسح ثيدح اذه
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 لسفلا يف هيفكي مك
 :( ۲۹۲۸ ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 جرج نبا نع - راطعلا :ينعي - دواد انثدح : لاق نارهم نب دواد انثدح

 ؟ءوضولا نم ينيفكي مک لجر لاق :لاق سابع نبا نع ديزي يها نب هللا ديبع نع
 «ينيفكي ال :لجرلا لاقف : لاق ءعاص :لاق ؟لسغلل ينيفكي م :لاق ءدم :لاق

 .ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ؛كنم ريخ وه نم ىفك دق كل مأ ال :لاق
 لاق دقو « نارهم نب دواد الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ةعفملا ليجعت يف 5 قودص : متاح وبأ

 ةعمجلا لسغ بوجو
 :( 5 ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 شايع نع - ةلاضف نبا ينعي - لضفملا انربخأ يلمرلا دلاخ نب ديزي انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةصفح نع رمع نبا نع عفان نع ريكب نع سابع نبا
 .« لسغلا ةعمجلا حار نم لك ىلعو « ةعمجلا حاور ملتحم لك ىلع 9 : لاق ملسو هلآ

 .ةقث وهو ؛دواد يلأ خيش الإ حيحصلا لاجر هلاجرو « حيحص ثيدح اذه
 . لوألا ةلمجلا هنم ( 84 ص 7 + ) يناسنلا جرخأ ثيدحلا

 : ( "6 ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نمحرلا دبع نب دمحم تعم“ : لاق مهاربإ نب دعس نع نايفس نع نمحرلا دبع انث
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم راصنألا نم لجر نع ثدحي نابوث نبا
 « كاوسلاو « ةعمجلا موي لسغلا : ملسم لك ىلع قح ثالث » : لاق هنأ ملسو

 7 . ( دجو نإ بيط نم سيو

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه



 : ( ٩۳ ص ۳ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 عمس هنأ ءالعلا نب هللا دبع انثدح : لاق ديلولا نع دلاخ نب دومحم انربخأ

 : تلاقف ةشئاع دنع ةعمجلا موي لسغ اوركذ مهنأ ركب يأ نب دمحم نب مساقلا

 ُحْوَرْلا مهباصأ اذإف « خسو مهبو ةعمجلا نورضحيف ةيلاعلا نونكسي سانلا ناك اغ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ركذف « سانلا اهب ىذأتيف « مهحاورأ تعطس
 . « نولستغي الوأ » : لاقف ملسو هلآ

 دقو « دلاخ نب دومح الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذبت يف (ک يلاسنلاو متاح وبأ هقئو

 . ةعمجلا موي لسغلاب رمألا يف ةحيرصلا ثيداحألا عفدي ال ثيدحلا اذهو

 ؟ بنج هنأ ملع مث ةالصلا يف لخد نم لمعي اذام

 :( 7975 ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةركب يأ نع نسحلا نع ملعألا دايز نع دامح انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 هديب امواف « رجفلا ةالص يف لحد ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 . مهب للصف رطقي هسأرو ءاج مث « مكناكم نأ

 دامح انربخأ : لاق نوراه نب ديزي انثدح : لاق ةبيش يبأ نب ناثع انثدح

 ىضق املف : هرخآ يف لاقو « ربكف : هلوأ يف لاقو « هانعمو هدانسإب . ةملس نبا

 . « ابنج تنك يفإو « رشب انأ امتإ » : لاق ةالصلا

 . ةملس نبا : وه دامحو . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 مريخ لب

 ١١(: ص ۲ + ) راتسألا فشك : يف هللا همحر رازبلا لاق

 نع ركب نع ديم انث فسوي نب لهس انث يررجلا بوقعي نب لضفلا انثدح
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 . مرحي نأ دارأ اذإ لجرلا لستغي نأ ةنسلا نم : لاق رمع نبا

 «يرزجلا بوقعي نب لضفلا الإ ,حيحصلا لاجر هلاجر .نسح ثيدح اذه
 .بيذبتلا بيذبت نم .ها .اقودص ناك :بيطخلا لاقو .قدصلا هلحم :متاح وبأ لاق دقو

 هللا همحر يقييبلا لاق « ىنثملا نب دمحم هعبات « بوقعي نب لضفلا عبوت دفو

 يزارهألا نادبع انث ظفاحلا يلع وبأ انث ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأو :( ۳۳ ص هج )

 . هب ‹« فسوي نب لهس انُث ىتنثملا نب دمحم انث

 . هلل دمحلاو « ثيدحلا حصف

 ةأرملا ءامو لجرلا ءام نيب قرفلا

 ١١١(: ص ١ ج) هللا همحر ّقاسنلا مامإلا لاق

 ةداتق نع ديعس انثدح : لاق ةدبع انأبنأ : لاق مهاربإ نب قاحسإ انربخأ

 ظيلغ لجرلا ءام ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع
 . « هبشلا ناك قبس امهبأف « رفصأ قيقر ةأرملا ءامو « ضييأ

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 لجرلا لضفب ةأرملا وأ ءةأرملا لضفب لجرلا لستغي نأ نع هزنتلا

 : ( ۱٤۸ ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ( ح ) هللا دبع نب دواد نع ريهز انثدح : لاق سنوي نب دمحأ انثدح

 تيقل : لاق ديمح نع هللا دبع نب دواد نع ةناوع وبأ انثدح : لاق ددسم انثدحو

 ةريره وبأ هبحص اک نينس عبرأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا بحص الجر

 «لجرلا لضفب ةأرملا لستغت نأ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبن :لاق

 . اعيمج افرتغيلو : ددسم داز . ةأرملا لضفب لجرلا لستغي وأ

 ريهزو « يرفاعزلا يدوألا : وه هللا دبع نب دوادو . حيحص ثيدح اذه

 . ةيواعم نبا : وه
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 ١7١(. ص ١ ج ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 i(1 ص 4 جال هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 يدوألا هللا دبع نب دواد نع ريهز انث يساؤرلا نمحرلا دبع نب ديمح انث

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم الجر تيقل : لاق يريمحلا ديمح نع

 لاق  تاملك ثالث ىلع ينداز امف « ةريره وبأ هبحص ام لثم هبحص ملسو

 «هتأرما لضف نم لجرلا لستغي ال » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 موي لك يف طشتمي الو « هلستغم يف لوبي الو « هلضفب لستغت الو
 ا هللا دبع نب دواد نع ةناوع وبأ انث : الاق نافعو سنوي انث

 هيلع هللا لص يبنلا بحص دق الجر تيقل : لاق يريمحلا نمحرلا دبع نب ديمح

 هللا لوسر اناهت :لاق نينس عبرأ ةريره وبأ هيحص اک «نينس عبرأ ماسو هلآ ' لعو

 «هلستفم يف لوبي نأو «موي لك اندحأ طشتمب نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 .اعيمج اوفرتغيلو «ةأرما لضفب لجرلا لستغي نو «لجرلا لضفب ةأرملا لستغت نأو

 . ةيواعم نبا : وه لوالا دئسلا يف ريهزو . حيحص ثيدح اذه

 لستغي ملسأ اذإ رفاكلا

 ١9(: ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب ةفيلخ نع “رغألا انربخأ نايفس انربخأ يدبعلا ريثك نب دمحم انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تينأ :لاق مصاع نب سيق هدج نع نيصح

 . ردسو ءامب لستغأ نأ ينرمأف « مالسإلا ديرأ

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 «نسح ثيدح اذه :لاقو ( ۲۲١ ص ۳ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . هجولا اذه نم الإ هفرعن ال

 . ( ۱١۹ ص ۱ + ) ئاسنلاو

 . هب « يروثلا انربخأ : لاق ( ٩ ص ٦ ج ) قازرلا دبع هجرخأو
 . يذمرتلا يف اك حابصلا نبا وه )١(
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 دامضلا ةلازإ لسغلا يف مزلي ال

 : ( ٤۳۲ ص ١ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةشئاع نع ديوس نب رمع نع دواد نب هللا دبع انربخأ يلع نب رصن انثدح

 هللا لوسر عم نحنو « دامضلا انيلعو لستغن انك :تلاق ةشئاع نع ةحلط تنب

 . تامرعو تالحم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 دقو « ديوس نب رمع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذبت يف م نيعم نبا هقثو

 يمطخلاو بيطلاو غمصلاب انسؤر رئافض خّللن انك :ىنعم او :دوبعملا نوع يف

 بيطلا نم هب دمضنو هب خطان ام نوكيو « كلذ دعب لستغن مث « كلذ ريغو
Aلسغن انك :ىنعملا نوكي نأ لمتحيو راكم  

 يفتكن يأ « رخآ ءام هدعب لمعتسن الو « يمطخلا هب لسغن لسغن يذلا ءاملاب يفتكنو

 N ا ل

 ىنعملاو « هنم دارملا ها لوصألا عماج يف ريثألا نبا ظفاحلا هلاق < لسغلا هب صخن

 . حيحصلا وه لوألا

 لسغلا دعب أضوتي ال

 :( ١97 ص ١ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 : وهو - نسحلا انآبنأ يبأ انثدح : لاق مكح نب ناثع نب دمحأ انربخأ

 نمح رلا دبع انثدح : لاق يلع نب ورمع انثدحو ( ح ) قاحسإ يبا نع - حلاص نبأ

 اش ا طر اع ی ارال یم قاحسإ يبأ نع كيرش انثدح :لاق

 . لسغلا دعب ًاضوتيال ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك

 . ملسم طرش ىلع ‹ حيحص ثيدح اذه

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ( ۳٠١ ص ١ ج ) يذمرتلا هج رخأ ثيدحلا
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 ضئاحلا ةلكاؤم

 :( 4١8 ص ١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نب نمحرلا دبع انثدح : الاق ىلعألا دبع نب دمحمو يربنعلا سابع انثدح

 مكح نب ةيواعم نب مارح نع ثراحلا نب ءالعلا نع حلاص نب ةيواعم انثدح يدهم
 نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تلأس : لاق دعس نب هللا دبع هّمع نع

 . « اهلكاو » : لاقف « ضئاحلا ةلكاؤم

 . بيرغ نسح ثيدح دعس نب هللا دبع ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 لحي ام : هلبقو ( 51١ ص ١ + ) دواد وبأ هاورو : نمحرلا دبع وبأ لاق
 . ٠ رازإلا قوف ام كل » : لاق ؟ ضئاح يهو يتأرما نم

 : ( ۲۱۳ ص ١ + ) هجام نبا هجرخاو

 : ( "45ص ؛ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 - ءالعلا نع - حلاص نبا : ينعي - ةيواعم نع يدهم نب نمحرلا دبع انث

 لس هنأ دعس نب هللا دبع همع نع مكح نب مارح نع - ثراحلا نبا : ينعي

 نوكي ءالا نعو « لسغلا بجوي امع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةلكاؤم نعو «دجسملا يف ةالصلا نعو « يتيب يف ةالصلا نعو « ءاملا دعب
 « اذكو اذك تلعف اذإف انأ امأ « قحلا نم يبحتسي ال هللا نإ ٠ :لاقف ؟ضئاحلا
 لسغلا ركذ مث« يجرف لسغأ « ةالصلل يثوضو ًاضونأ » : لاق « لسغلا ركذف
 كلذ نم لسغأف « يذمي لحف لكو « يذملا كلذف ءاملا دعب نوكي ءال امأو ٠
 برقأ ام ىرت دقف « يتيب يف ةالصلاو دجسملا يف ةالصلا امأو « أضوتأو يجرف

 الإ دجسملا يف يلصأ نأ نم يلإ بحأ يتيب يف يلصأ نألو « دجسملا نم ينيب
 . « اهلكآف ضئاحلا ةلكاؤم امأو « ةبوتكم ةالص نوكت نأ
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 ضييلا مد لسغ ةيفيك

 : ۲١ ص ؟ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ينثدح : لاق نايفس نع - ديعس نبا : ينعي - ىيحي انثدح ددسم انثدح

 : لوقت نصحم تنب سيق مأ تعم : لاق رانيد نب يدع ينثدح دادحلا تباث

 : لاق بوثلا يف نوكي ضيحلا مد نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا تلأس
 . « ردسو ءامب هيلسغاو '''. علضب هيكح و

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 هجام نباو «( 195 ص و ١54 ص ١ + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا
 ةحفصلا هذه يفو «( ٠٠١ و 5ه6 ص 5 ج ) دمحأو «( ۲۰۱ ص ۱ + )

 |. ناطقلا : وهو ديعس نب ىبحيو يدهم نب نمحرلا دبع ةعباتم

 : ی۳ صا ١ ج ) هللا همحر دواد وأ لاق

 يرجملا اسالخ تعمس : لاق حبص نب رباج نع ىبحي انريخأ ددسم انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرو انأ تنك : لوقت ةشئاع تعمس : لاق
 هناكم لسغ ءيش ينم هباصأ نإف « ثماط ضئاح انأو ءدحاولا راعشلا يف تيبن

 هناکم لسغ ؛ ءيش هنم - هبوث : ينعت - باصأ نإو « هيف یلص مث ؛هدعي ملو
 |. هيف ىلص مث هدعي لو

 دقو « حبص نب رباج الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدحت اذه

 . بيذهتلا بيذهع يف (ک نيعم نبا هقثو
 .(۷۴ ص۲ ج) و (۱۱۸ صو ١5١ ص ١ +) یلاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 دقو « هببشي يذلا دوعلا هب يمسف ناويحلا علض هيف لصألاو « دوعب : يأ ةياهنلا يف )١(

 . افيفخت ماللا نكست
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 ؟ ةضاحتسملا لمعت اذام

 :( ٤۸۷ ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 مساقلا نب نمحرلا دبع نع ةبعش انربخأ يبأ ينثدح ذاعم نب هللا ديبع انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ةأرما تضيحتسا :.تلاق ةشئاع نع هيبأ نع

 « السغ امهل لستغتو « رهظلا رخؤتو رصعلا لجعت نأ ترمأف « ملسو هلآ ىلعو
 .السغ حبصلا ةالصل لستغتو ءالسغ امه لستغتو «ءاشعلا لجعتو برغملا رخؤت نأو

 ال : لاقف ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع : نمحرلا دبعل تلقف

 . ءيشب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع الإ كثدحأ

 . حيحصلا لاجر هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 :( ٤۸٩ ص ١ + ) هللا همحر دواد ويأ لاق

 نع ثراولا دبع انربخأ رمعم وبأ جاجحلا يبأ نب ورمع نب هللا دبع .انثدح

 ةملس ينأ تنب بنيز ينتثدح : لاق ةملس يأ نع ريثك يأ نب ىسحي نع نيسحلا
 لوسر, نأ : فوع نب نمحرلا دبع تحت تناكو « مدلا قاربت تناك ةأرما نأ

 . يلصتو ةالص لك دنع لستغت نأ اهرمأ مدسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلل

 . حيحصلا لاجر هلاجرو ‹ حيحص ثيدح اذه

 :( 48448 ص ١ + ) هللا هر دواد وبا لاق

 نع - حلاص يأ نبا : ينعي - ليهس نع دلاح انربخأ ةيقب نب بهو انثدح

 « هللا لوسر اي : تلق : تلاق سيمع تنب ءامسأ نع ريبزلا نب ةورع نع يرهزلا

 هللا لوسر لاقف « لصت ملف اذكو اذك ذنم تضيحتسا شيبح يبأ تنب ةمطاف نإ

 يف سلجتل « ناطيشلا نم اذه نإ « هللا ناحبس » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لم

 ء ادحاو السغ رصعلاو رهظلل لستغتلف ءاملا قوف ةرفص تثأر اذإف « نكرم

 ًاضوتو « ادحاو السغ رجفلل لستغتو « ادحاو السغ ءاشعلاو برغملل لستغتو

 . « كلذ نيب اميف

 . ملسم طرش ىلع ‹ نسح ثيدح اذه
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 [] سرهفلا 0

 عوضوملا

 ةمدقملا

 ,ملعلا باتک

 ملعلا لهأ لضف
 نيدلا يف هقفلا لضف
 هيقفب سيل هقف لماح بر

 عقاتلا ملعلا ىلإ ةوعدلا لضف

 ملعلا غيلبت
 هنغ غلبي نم ماعلا لاسرإ

 ةقشم هيف ناك نإو ملعلا غيلبت

 ةالصلا يف لوألا فصلاب قحأ ملاعلا

 ملعلا ةباتك
 طخلا فرع اذإ ةبتاكملاب لمعلا

 ريغصلا ملعت
 ةديقعلا ةريغصلا ميلعت

 ملعلا مكي ىمل ديعولا
 ةقسفلا ءاملعلا

 د 0 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكلا ميرمت
 5 ءاملعلا يقفانم نم ريذحتلا

 عفن ال ملع ص ةذاعتسالا



 ؟/1ج م ا سمسم سمس تازلا: تفل :ةبوقع

 < بسسس سا سلا لا دا هاوتق يف تبعي مل اذإ يتفملا مثإ

 VANS بتنا 5... ناطلسلا ىلإ ملاعلا لوخد يف تازيملا

 A ستاد. اينالا ىلإ ليملا نم ملعلا بلاط ىلع فوخلا

 PAN ملعلا بلاط ظفح فعضي ايندلا ىلع لابقإلا

 ناك

 41/1 ........ هملعم مامأ ةلأسملا يف هيأر بلاطلا ءادبإ

 EY ل تس سس ةراشإلاب ملعلا غيلبت يف ءاج ام

 ONE ees معن م ملعلا نم عبشي ال ملعلا بلاط

 oN ا ميت ع ملعلا غيلبت ىلع ربصلا

 15/1 ۔ gan ةريبكلا عماجملا يف ملعلا غيلبت

 ه./1ج ا ا .... لهاجلا مهفت ىلع ربصلا

 ها/اج ا لل ن نع كلغشي ام كرت يف بيغرتلا

 o۱ + ل 011111111110 .... ملعلا باهذ

 س هلأ ارقلا دهاعت

 ملعلا يف صصختلا

 هدأا١ج , يأرلا مذ يف ءاج ام
 ٥٦1/۱ + ديلقتلا مذ

 ٠ 6/1١ هملعت زوجي ال ام ملعلا نم

 اج ل د سس لهاجلا ملعي نأ اصخش رمأي ماعلا

ote 
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 ملعلاب توصلا عف
 هياقع لبق لهاجلا ملعت

 ملعتملاب ماعلا قفر

 ملاعلا نم اوبرتقا اذإ بالطلا ربني ال

 5 .. ةقانلا ىلع ةبطخلا

 ينم قي ا مايأ يف مامإلا ةبطخ

 ىنمب ىحضألا موي مامإلا ةبطخ
 ... ةفرع موي ةبطخلا

 .. ملعلا سلاجم عيسوت
 ملع اب لمعلا
 خياشملا هاوفأ نع نآرقلا ذخأ

 لطابلا ىلإ فرصني ال هروتف لاح يف بلاطلا
 1 لهاجلا ىلع ملعملا ربص
 قحلا ىلإ لصوتي ىتح ملعلا ليصحت ىلع بلاطلا ربص
 ملعتملاو ملاعلا ريص
 . دلاولا ةلزنمب نوكي ملعملا

 هملعم تومي ىتح هملعل بلاطلا ةمزالم

 ملعملا مسبت
 هللا عرش فلوخ اذإ ماعلا بضغ
 هقحتسي امب هيلع ءانثلاو بلاطلل ءاعدلا

 0 بلاطلل ملعملا ءاعد

 : ملعملل بلاطلا لوق

 : . بلاطلا ماعلا ءادتبا

 ن ء لكشأ امع .ملعلا بلاطلا راسفتسا
 هقحتسي امب هيلع ءانثلا هنمو هملعم بلاطلا ركش

0/1 

"4/1 

١1/1 

 "ه/1ج

1o/\+. e 

Ne ss 

AVN ل 

WA ss 

۷/1 + 

A+ 

1/1 

 14/ا+

۷./|\+ 

Vr/\+ 

VA \+ 

۷۹/۱+ 

۷۹/۱ + 

80/1 

 م1

 ما1/1ج

A/\+ 

8/1 

At/\+ ٍ 

ALN ss 

A2/\+ 



 Aor .. هتبلط ماعلا ءادتبا

 <A . تقدص ا باجأ اذإ بلاطلل ماعلا لوق

 . زربملا ماعلا نم ملعلا بلط
 .. بلاطلا ىلع خيشلا ةءارق

 .... ةدئافلاب هبالط ماعلا ءادتبا

 ..... هملعم بلاطلا رابتخا

 .... قحلا راهظإل لادجلا

 كلذ . ةئسلاو باتكلا نم هتوبث 3 امل ليئارسإ ينب نع ثيدحلا

 VN س ... يويندلا ملعلا روهظ

 75 لاوس نع ء لئاسلا نم ماعلا ماهفتسا

 AA n نيرغغا ءاملع ىلإ بلاطلا ماعلا داشرإ

 5 ا لجأ نم لاقي ام ىلإ قيوشتلا

 اج ٠١ .... ةصرفلا نيحتو لاؤسلا يف ملعملا بلاطلا ناذعتسا

 ۱۰۱/ج ءس ىوتقلا رودص لبق يتفملا ماهفتسا

 Ne لید نودب ىوتفلا دعب ليلدلا بلط

 e ا ىلإ لصي ىتح ماع دعب الاع لأسي يتفسلا

 oN ا .. هغلبي هريغ رمأ ملعلا ملعت نع ايحتسا نم

 ليي ss 3 8 اذإ ملعأ هلوسرو هللا : لوئسملا لوق

 ۱۰٥/۱ + هال ةصالخ ىلإ يتفملا دمعي اعساو لاوسلا ناك اذإ

 ۱۰+ 8 - ... لاؤسلا نع ةباجإلا ريحت

 ١٠/17 - لفل ا يلا لاؤسلا تقو نع باوجلا روح أت

 AE eas GSES A اضيأ يلمعلا ميلعتلا

 ۱۰۹/ج ... لوقلا نم غلبأ لعفلاب ملعتلا
 ٠١/1 .سفنلا اهلإ نكمطت ال يتلا يتفلا ىو يف فقوت ١



 +N ةباجإلا بيحلا رركف لاؤسلا ررك نم

 .NIY o هب ءاج نمم قحلا لوبق

 YE سل . ليلدلا رضحتسي مل اذإ ةباجإلا نع ماعلا توكس

 1١١/١ ........ ةولخ نودب ةنتفلا تنمأ اذإ اهملعي ل لجرلا ةأرملا بلط

 ۱۱4/۱ + 1 .. تنعتملا لئاسلا ىلع باوجلا
 Ee ws. 5 i) هيلع اع ا نإو ملعي امب لمعي ملاعلا

 ANE aes هتقو ىلع ةظفاحلا ىلع ملعلا بلاط ثح
 حلا ا ی ..... لمتسملا وهو ثدحملا نع غلبملا

 VA ا بسكلا كرتي ال ملعلا بلاط

 WAN ل .. ةيرورضلا رومألا نم هيلإ جاتحي امب ملاعلا مايق
 لا ا ا ا لا . نيئطخملا ةهبش ماعلا در

 ee ss تاعامجلا ددعتب لوقي نم ىلع درلا

 .YPN ss ةيبزحلا نم ملعلا بلاط ريذحت

 +I .. ملعملل مايقلا ةيهارك

 ۱۲۲/۱+ هبحأ نمل مايقلا مرح

 ١7/1 ملعتملاو ملاعلا ىلع بجعلا ررض

 ١55/١7 هللا ىلع دمتعم وهو ةنتفلا نم هسفن ىلع نمأ نمل باجعإلا زاوج
 ١/1 اهيلإ جيتحا اذإ ةيبنجألا ةغللا ملغت

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا باوثب سانلا دعسأ

 ١1/1 نوثدحملا مه

 +V هعمس يذلا ظفللاب ثيدحلا ءادأ لضف

 ١1 8/1ج ةيوغللا قئاقحلا ىلع ةمدقم ةيعرشلا قئاقحلا

 ل 1 خسللا

 Ar i o . ةلسلسملا لا ثيداحألا حصأ
 Nr صصخ ملعي مل اذإ مومعلاب ذحألا



 ١/1 لوبقم ريغ هملعي ال امل ثدحملا يفن

 ١1/1 هدر وأ ةعانشلا هرهاظ يذلا ثيدحلا ليوأت

 ضلال .. ثيدحلا يف أطخأ نم ىلع درلا
 ا هنم حجرأ وه امل فلاحا ليلدلا ليوأت

 ١/1 ... هتلرنم قوف ليدعتلا يف عفري ال

 . 1/١

YVAN 

A1 + 

 ۱۸۱/۱ + . كلذ لإ جيتحا اذإ حورجما ةيمست

 ١15/1 1 ءاوهألا باحصأ نع دعبلا

 185/1 ... هانعم يدؤي ام وأ عامسلا ةياورلا يف ربتعملا

 ١1/1 ... رابخألا لوبق يف تبغتا
 1417/1 5 انااا ثيدحلا يف ديدشتلا

 ١14/1 هب E هتحص هل ترهظ اذإف ؛ربخلا يف فقوتلا

 .AA ss ةينيد ةدئافل الإ تاومألا حر ال

 ١و ./اج ماوقأ لاب ام : لاق صيصختلا مزلي مل اذإ

 ۱۹۰/ج زوجي ال يذلا حرجلا

 ١91/1 هنع عفود حورجمب سيل نم حرج اذإ

 لك حورجمب سيل نم حرجي نأ زوجي ال
 ١17/1 ةياورلا يف قدصلا يرحت

 .AN ذ تيذك ام هللاو : ثدحملا لوق
 3794/١ را ائدحم ثدحملا قيدصت

 ۱۹/۱ا + هقدصي رخآلاو ثدحي ثدحلا



 قودص لجر ناكو : محلوق
 0 هتوبث نم دكأتي مل اذإ ربخلا يف فقوتلا
 سيل بوذكملا ثيدحلا نأ نوملعي ةنسلا ملع ىف نوخسارلا ءاملعلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح يف
 ..... لجرلا لاح نع لاؤسلا

 ... تبثلا دحاولا ربح لوبق

 ةأرملا ربخ لوبق
 ةأرملا ربخ فلسلا لوبق

 .. هريغ ملعيل رمأ يف شقان' نم
 اثالث مالكلا داعأ نم

 ناهيإلا باك

 ... ناميإلا لضف
 .. بيغلاب نامبإلا لضف
 0 : . نيقيلا لضف
 هللا e ةنسو هللا باتك يف وهو هدجو E هناكم ناميالا

 هللا تاقولخم يف ركفتلا يفو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 ناميإلا يف سانلا توافت

 ٠ ةكجرملا ىلع درلا هيفو ؟ نمؤملا وه نم
 ؟ ناميإلا ةقيقح غلبي ىتم
 . ناميإلا نم ءايحلا

 ناميإلاو ءايحلا

 ناميإلا ملعت

 ... مدلا مصعي ناميإلا

 .. ناميإلا بعش نم
 مالسإلا لضافت

 ه/اج ١9

 ج١ا/5؟١ .

* 4¥ 

١/1 

  0لا/فة١

5.1/1 

 "اج 1

YoY\* ... 

 ؟.ه/اس ...

 Ne ا سام لجو كل

Aeوم م  NERE 

 ؟.ة/١

 ۲۰۹/ج

"1١/1 

"1/1 

sessقدر ا  

SSا م  OE 

 مالا ess سلا بس ع 0

YII 

 ؟1ا/1طج

17/17 



 اج س اهققحي مل يتلا رطاوخلا هناهإ رضت ال نمؤملا
 .. ةملسم سفن الإ ةنجلا لخدي ال

 ... ايرغ أدب مالسإلا نإ

 ' a ..... نيقباسلا ءايبنألاب ناميإلا

 فقل -.. -_ نامإلاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا هل دهش نم

 574/1 SSS 0 ,سراف ءانبأ نم لاجر ناميإ

 اهنم ناميإلا لع فافي يتلا تاهبشلا نع دعغبلا

 نيكرشملا ةقرافم نامإلا مزاول نم

 :..: مالسإلا نع ض رع ن لذلا

 2 . مالسألا ضقاون نم

 ملسملا يلو وه نم
 1/1 .... رخآلا مويلاو هللاب نمؤي لجر راصنألا نضغيي ال

 O EE جارعملاو ءارسالاب ناميإلا

 مالسإلا

 7 00 . دتري ال ناميإ

 فشل انس لإ لاعفألا ةفاضإ N نم و ا ىلع درلا

 . جراوخلاو ةلزتعملا ىلع درلا

 ..... ةكجرملا ىلع درلا

 ...... ردقلاب ناميإلا
 5 ةكئالملاب ناميإلا

 . ناطيشلا دوجوب ناميإلا



 ةعاسلا تامالعب ناميإلا

 ايرغم نم سمشلا 2 ناميإلا
 . ثعبلاب ناميإلا

 ةعمجلا موي ةعاسلا مايق

 . رئابكلا باحصأل ةعافشلا

 ....... مهئابآل .دالوألا ةعافش
 تمم نينمؤملا ضعب ةعافش

 حلا ا ع ةنيدملاب ثوملا ةعافشلا بابسأ نم
 ... دحاولا as ىلع نيملسملا نيلصملا ةرثك ةعافشلا بايسأ نم

 ... ةرخآلا يف ىري هللا نأب ناميإلا

 .... ضوحلاب ناميألا

 ... نازيم اب ناميإلا

 باسحلاب ناميإلا

 طارصلاب ناميإلا
 . اهنم هللا انذاعأ رانلاب ناميإلا

 ا رانلا نع دعبلا بانا

 تقؤم لوخد ىلع ةن قح يف ةلومحم يهو رانلا لوخد بابسأ
 ةنجلا ىلإ نوجرخي مث

 , رانلا نم نيدحوملا جورخ
 اهلهأ نم هللا انلعج ةنجلاب ناميإلا
 : 5 .. ةنجلا لوخد بابسأ

 تو لعل يل ةلومع يهو جلا لوغو نعناع بابسأ

 ةراهطلا بانك

 فرك“

 ١/١44

PIYAN 

+ ۳۹۸/۱ 

 ۳۹۹/ج

 مااا

 اا

 نيو

Ver 

VE/\+> .. 

PVA ss 

 اج محملا دما

 نا

 ۳۸4/ج

14/1 

 نك

0 

 ةاا/اج

 1۲۷/ج



 روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال
 نيكرشملا ةيئآ ةراهط
 هيلإ ةجاحلا دنع ءالخلاب أدبي

 لوبلا نع هزنتي ال نم ةبوقع
 يف ىفعيو ةجاحلا ءاضق يف هيجرفب اهربدتسي الو ةلبقلا لبقتسي ال

 .. سانلا نع اديعب ةجاحلا ءاضق
 5 .... ةجاحلا ءاضق تقو رتسلا

 .... رحجلا يف لوبلا نع يبنلا
 ْ نے امكاق لوبلا يف ءاج ام

 ةجاحلا ءاضق لاح يف لجرلا نيب ام ميرفت
 ةساجنلل ةرشابم تناك نإ هميرحتو نيملاب ءاجنتسالا ةيهارك.

 رتوأف ترمجتسا اذإ

 .. مظعلاو ثورلاب رامجتسالا نع يبنلا
 ... كاوسلا
 .. ءوضولا لضف

 هنيميب أدبي «ىضوملا
 : ... ءوضولا ةفص

 مئاصب سيل نمل قاشنتسالا يف ةغلابملا

 ... راتناف تأضوت ذإ
 اثالث وأ نيترم راثنتسالا

 : 37 .. نيترم نيترم ءوضولا

 ا اهرهاظ نينذألاو سأرلا حسم
 E ءرضولا غابسإ

 ساب صقن 0 داز ولو هب ًاضوتي يذلا ءاملا رادقم

 ۲۹٤/ج

 :؟ 9/1

 ؛:؟؟/ا١ج

 4۳۰/ج

11/1 

Ne o. 

 اج

4۳۷/۱ + 

۳۷/۱ + 

EVN ا 

{TA \+ 

 4۳۹/ج

 6 /|اج

117/1 

E> 

 1/ا+

417/1 

444/1 

{Aj \+ 

554/1 sss 

Ee ل 

 ؛؛ اج كلذب



 ءوضولا لضف برش
 ءوضولل اضقان سيل ماعطلا لكأ
 . ةقباسلا ثيداحألل صصخم وهو ءوضولل ضقان لبالا محل لكأ
 ءوضولل ضقان جرفلا سم

 . ءوضولل ضقان ربدلا نم حيرلا جورخ
 ... ءوضولل ضقان قرغتسملا مونلا

 .... ةجاح ريغل e لوخد نع ءاسنلا يمل

 ؛هد/اج+

 }0./|ا+

+ 4۳/۱ 

tot + 

tor wa. © 

oV ss 

 oV سل ... روهط رحبلا ءام
 toA\+ E .. هذه هذه

 foe ل ا كلدلاب نيلعنلا ةراهط

 ETN ... هيف عماجي يذلا بوثلا ةراهط

 ا دس يعل قسم ... ةراهطلا نارقلا ةوالتل طرتشي ال
 .Ee ss 5 ... يذملا يف ءاج ام
 <I هيف لستغي مث همحتسم يف لويي ال
 411/ا+ حضنلاب رهطي معطي ملا يذلا مالغلا لوب
 41/ا+ سجنب سيل يمدآلا باعل
 oe ل ةراهط ىلع الإ هللا ركذي نأ هرك نم
 ؛5ه/اج .. ةساجنلا ةنظم نع داعتبالا
 اج .. لبا نطاعم يف اهتيهاركو منغلا ضبارم يف ةالصلا ةحابإ
 ES e نيفخلا ىلع سلا
 GAN ل حسملا يف تيقوتلا
 EVAN ss .. نيفخلا رهاظ ىلع حسملا
 1/1/١ 5-5 مميتلا
 171/١ هد لح هيلز درزن الو ا ی لع ماسر



 17/1 خوسنم ءاملا نم عاملا

 474/1 ليللا رخآ ىلإ لسغلا ريخأت زاوج

 Vor ل ا ا ... ؟ لسغلا يف هيفكي م
 1/5/1 1 .. ةعمجلا لسغ بوجو

 ة .. ... ؟ بنج + ل ملع م دلما ف لعد نم لس اا

 1 ae 5 ... مارحإلا لسغ
 VVÎ \+> . e ا ا ءامو 8 رلا ءام نيب قرفلا

 4۷۷/۱ + .لجرلا لضفب قمل وأ ةأرملا لضفب لجرلا لسحب نأ نع هزنتلا
 ؟ا/١/1ج ن لستغي ملسأ اذإ رفاكلا
 ءا/ة/اج دامضلا ا ةلازإ هر يف مزلي ل
 VANE SSRs ا دعب ا :

 LAN ب

 SANs 0000 ؟ ةضاحتسملا لمعت اذام



N 
 بشع 4۲4۰ ۸1/ £۸ ۰۱۱/۳۳٤۹



3 Vu 

 یا نإ
 كلاما

 يار ولي را۵ ہل بقع

 ریا ںلا

 .AVY القاهر ب نك
7: FÊ هلق 





 اتت
 هم e لا اا

 نيس فلام



 وفم عبطلا قوقح |
 . خلوألا ةعبطلا
 م556١ - ھ۹



 ةالصلا باتك





 هلل ةصلاخ تناك اذإ دجاسملا ءاسب لضف

 : ( 1744 ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبا مامإلا لاق

 نع طيشن نب مهاربإ نع بهو نب هللا دبع انث ىلعألا دبع نب سنوي انثدح
 نب رباج نع حابر يا نب ءاطع نع يلفونلا نيسح ينأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع
 هلل اًدجسم ىنب نم » : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا دبع
 . « ةنجلا يف ايب هل هللا ىنب ؛ رغصأ وأ ةاطق صحفمك

 دقو « طيشن نب مهاربإ الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ةقث ةقث : دمحأ لاقو « ينطقرادلاو ةعرز وبأو متاح وبأ هنو

 دجسملا لوخد ءاعد

 : ( ١77 ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 هللا دبع نع يدهم نب نمحرلا دبع انثدح روصنم نب رشب نب ليعامس] انثدح
 كنا ينغلب : هل تلقف ملسم نب ةبقع تيقل : لاق جرش نب ةويح نع كرابملا نبا

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع تثدح
 هناطلسو « ميركلا ههجوبو « ميظعلا هللاب ذوعأ ١ : لاق دجسملا لخد اذإ ناك هنأ

 لاق كلذ لاق اذإف : لاق « معن : تلق ؟ طقأ : لاق . « مجرلا ناطيشلا نم ميدقلا
 . مريلا رئاس ينم ظفح : ناطيشلا

 . نسح ثيدح اذه
 . ( ه۳ ص ۲ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۲٣٤ ص ۱ + ) هللا همحر هجام نبا لاق

 ديعس ينث ناثع نب كاحّضلا انث يفنحلا ركب وبأ انث راشب نب دمحم انثدح
 اذإ ١ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةريره يأ نع يربقملا

 : لقيلو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع مّلسيلف « دجسملا مىدحأ لخد



 ينمصعا مهللا :لقيلو «يبنلا ىلع ملسيلف جرح اذإو ؛كتمحر باوبأ يل حتقا مهللا

 . مج رلا ناطيشلا نم

 . نسح ثیدح اذه

 دجسملا ةيحت بوجو

 : ( 1۳ ص ه + ) هللا همحر يلاستلا مامإلا لاقو

 ضايع نع نالجع نبا انثدح : لاق ىبحي انثدح : لاق يلع نب ورمع انريخأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ةعمجلا موي دجسملا لخد الجر نأ ديعس يأ نع

 هللا لص يبنلاو ةيناثلا ةعمجلا ءاج مث « « نيتعكر لص 9 : لاقف بطخي ملسو هلا

 ةئلاثلا ةعمجلا ءاج مث « ۲ نيتعكر لص و : لاقف بطخي ملسو هلا ىلعو هيلع

 : لاق مث نيبوث هاطعأف « اوقدصتف « اوقدصت » : لاق مث « نيتعكر لص ١ : لاقف

 : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هيبوث دحأ حرطف « اوقدصت و

 اوقدصتف هل "ونطفت نأ توجرف ةذب ةئيهب دجسملا لخد هنأ اذه ىلإ اورت ملأ »

 : تلق مث « نيبوث هتيطعاف متقدصتف ءاوقدصت : تلقف « اولعفت ملف هيلع

 . هرهتناو « « كبوث ذحُت « هيبوث دحأ حرطف « ارقدصت
 . نسح ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ٠١ ص 7 + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 « نالجع نب دمحم نع ةنييع نب نايفس انربخأ رمع يلأ نب دمحم انثدح

 . حيحص نسح ثيدح : لاقو . هب

 نع ديعس نب ىبحي انث : لاقف ( ١١ ص ۳ + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب . ديعس يلأ نع ضايع انث نالجع نبا

 هبشب ثبشتي دلقملا نكلو « دجسملا ةيحت بوجو ىلع ةلادلا ثيداحألل افراص سيل اذه )١(

 . توبكنعلا طيخ نم ىهوأ



 : لاقف ( ۳۲۱ ص ۲ + ) يديمحلا هجرخأو

 دعس نب هللا دبع نب ضايع انث :لاق نالجع نب دمحم انث :لاق نايفص انث

 موي بطخي مكحلا نب ؛ ناورمو ءاج يردخلا ديعس ابأ تيأر : لاق حرس يأ نبا

 سلجي نأ ىبأف « هوسلجيل سارحألا هيلإ ءاجف « نيتعكرلا يلصي ماقف « ةعمجلا
 ءالؤه داك « ديعس ابأ اي : انلقف هانيتأ ةالصلا ىضق املف « نيتعكرلا ىلص ىتح

 نم هتيأر ءيش دعب ءيشل امهعدأل تنك ام : ديعس وبا لاقف « كب اولعفي نأ

 . ثيدحلا ركذف . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةمشيخ وبأ انثدح : لاقف ( ۲۷۹ ص ۲ + ) هللا همحر ىلعي وبأ هجرحنأو

 . هركذف . ضايع انربخأ نالجع نبا نع ىبحي انثدح

 :( ۳۰ ص ” + ) هللا همحر يذمرتلا لاقو
 نع نالجع نب دمحم نع ةئييع نب نايفس انربخأ رمع يأ نب دمحم انثدح

 ناورمو «ةعمجلا موي لخد يردخلا ديعس ابأ نأ حرس يأ نب هللا دبع نب ضايع
 فرصنا املف « ىلص ىتح ىلاف « هوسلجيل سرحلا ءاجف « يلصي ماقف بطخي
 دعب امهكرتأل تنك ام : لاقف « كب اوعقيل اوداك نإ « هللا كمحر : انلقف هانيتأ

 ءاج الجز نأ ركذ مث ېلسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتيأر ءيش

 ةعمجلا موي بطني ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلاو ةذب ةئيه يف ةعمجلا موي

 . بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يبنلاو نيتعكر ىلصف هرمأف

 . حيحص نسح ثيدح يردخلا ديعس يلأ ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ةالصلل دجسملا ىلإ باهذلا لضف

 1 )4 ص ۷ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 - هللا دبع نب ليعامس] انربخأ رهسم وبأ انربخأ قيتع نب مالسلا دبع انثدح

 يلا نع نب ينثدح يعازو نبا :ينعي ابلا ةمامأ يبأ نع بيبح نب ناميلس ىنثدح ىعازوألا انأينأ - ةعامس نبا :ىنعي

۹ 



 هللا ىلع نماض مهلك ةثالث ٠ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 ىتح هللا ىلع نماض وهف ۽ لجو زع هللا ليبس يف ايزاغ جرح لجر : لجو زع
 دجسملا لإ حار لجرو «ةمينغ وأ رجأ نم لان اب هدري وأ «ةنجلا هلخديف هافوتي
 ةمينغو رجأ نم لان امب هدري وأ ةنجلا هلخديف هافوتي ىتح هللا ىلع نماض رهف

 . ؛ لجو رع هللا لع نماض وهف « مالسب هتيب لخد لجرو
 . حيحص ثيدح اذه

 - هللا همحر لاقف ( ٠۷١ ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ ثيدحلا
 صفح وأ انثدح : لاق دلاخ نب ةقدص انثدح : لاق رامع نب ماشه انئدح

 . هركذف . بيبح نب ناميلس ينثدح : لاق ةكتاعلا ينأ نب ناثع

 ةالصلل دجسملا نايتإ لضف

 : ( 74 ص ۲ + ) هللا همحر ُئاسنلا مامإلا لاق
 نب ديعس انثدح : لاق رهسم وبأ انثدح : لاق روصنم نب ورمع انربخأ

 هللا دبع نع يمليدلا نبا نع ''”ينالوخلا سيردإ يأ نع ديزي نب ةعيبر نع زيزعلا دبع

 دواد نب ناميلس نإ ٠ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ورمع نبا
 :ةثالث الالخ لجو زع هللا لأس سدقملا تيب ىنب امل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 ال اكلم لجو زع هللا لأسو « هيتوأف همكح فداصي امكح لجو زع هللا لأس

 هيتأي الآ دجسملا ءانب نم غرف نيح لج زع هللا لأسو «هيتوأف هدعب نم دخأل يغبني

 . « همأ هتدلو مويك هتئيطخخ نم هجرخي نأ هيف ةالصلا الإ هزهني ال دحأ

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 يتورببلا ديزم نب ديلولا نب سابعلا انأبنأ بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح

 )١( زوريف نب هللا دبع : وه يمليدلا نباو « هللا ذئاع : ره سيردإ وبأ .
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نب يلع نب دمحم هللا دبع وبأ انثدحو يعازوألا تعمم : لاق يبأ ينثدح
 دلخم 

 ا يتلا رك نب دمع اث :يدلبلا ميلا نب مهربإ انثدح دادغبب يرهوجلا

 انث ورمع نب ةيواعم انث ىموم نب رشب ًأبنأ قاحسإ نب ركب وبأ انثدحو يعازوألا

 ةعيبر ينثدح : :لاق سابعلا يأ ثيدح ظفل اذهو «يعازوألا انث يرازفلا قاحسإ ربأ

 يمليدلا زوريف نب هللا دبع انث :الاق "'يناييشلا انث ورمع يبأ نب ىبحيو ديزي نبا

 لاقي فئاطلاب هل طئاح يف وهو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىلع تلخد : 9

 تلقف ءرمحلا برشب نزي ىتفلا كلذو « شيرق نم ىتف رضاحم وهو « طهولا :
E 

 جلتخاف « اًحابص نيعبرأ هتبوت لبقت مل ةبرش رمخلا برش نم ٠ هنأ ملسو هلآ ىلعو

 . همأ نطب يف يقش نم يقشلا نإف و ٠ ىلو مث هللا دبع دي نم هدي ىتفلا
 نم هنأو

يك هتكيطخ نم جرخ سدقملا تيبب ةالصلا الإ ديري ال هتيب نم جرخ
 .« همأ هتدلو مو

 « لقأ مل ام يلع لوقي نأ دحأل لحأ ال ينإ مهللا : ورمع نب هللا دبع لاقف

 رمخلا برش نم » :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس ينإ

 لبقت مل داع نف « هيلع هللا بات بات نإف ءاحابص نيعبرأ هتبوت لبقت مل ؛ ةبرش

 هللا ىلع اقح ناك داع نإف » ةعبارلا يف وأ ةثلاثلا يف يردأ الف « احابص نيعبرأ هتبوت

 :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا وسر تعمسو .« ةمايقلا موي لابخلا ةغْدر نم هيقسي نأ

 رونلا كلذ نم هباصأ نمقب «هرون نم مهيلع ىقلأ مث ةملظ يف هقلخ قلخ هللا نإ و

 .« هللا ملع ىلع ملقلا فج :لوقأ كلذلف «لض هأطخأ نمو «ىدنها دقف ءيش ذشمري

 دواد نب ناميلس نإ و : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمسو

 امكح هلأس « ةئلاثلا هاطعأ دق نوكي نأ وجرن نحنو نينثا هاطعأف اثالث هبر لأس

 ٠ هايإ هاطعأف هدعب نم دحأل يغبني ال اكلم هلأسو « هايإ هاطعأف همكح فداصي

 نم جرخي نأ دجسملا اذه يف ةالصلا الإ ديري ال هتيب نم جرخ لجر اأ هلأسو

 : يغازوألا لاق ا اما دق للا تركو نأ وجر نھ .همأ هتدلو مويك هتئيطخ

 بيذهت ىلع قيلعتلا يف اك ةلمهملا نيسلاب ينابيسلا باوصلاو « ينابيشلا لصألا يف )١(
 5 بيذبتلا



 مل مث « هتاور غيمجب اجتحا دقو « ةمئألا هلوادت دق « حيحص ثيدح اذه

 . ةلع هل ملعأ الو « هاجرخي

 دجاسملا ةمرح يف ءاج ام

 : ه5. ص ٤ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق
 :لاق دمحم نب زيزعلا دبع انثدح مراع انثدح لالخلا يلع ني نسحلا انثدح

 نأ ةريزه يبأ نع نابوث نب نمحرلا دبع نب دمحم نع ةفيصخ نب ديزي ينربخأ
 يف عاتبي وأ عبي نم متيأر اذإ و : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر
 : اولوقف ةلاض هيف دشني نم متيأر اذإو « كتراجت هللا حبرأ ال : اولوقف دجسملا
 . « كيلع هللا درال

 . بيرغ نسح ثيدح ةريره يأ ثيدح
 ا ودرب ير

 ةئالثلا دجاسملا يف ةالصلا لضف

 :(20 ص ٤ جر هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 ملعملا بيبح انثدح :لاق - ديز نبا : ينعي - دامح انثدح :لاق سنوي انث
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ريبزلا نب هللا دبع نع ءاطع نع
 ؛دجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص ١ :ملسو

 . اذه يف ةالص ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصو « مارحلا دجسملا الإ

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ( ٤1١ ص ١ + ) ديمح نب دبع هجرخأو

1۲ 



 :( 4 ص ١ ج) هللا همحر هجام نيب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نعو رمع نب هللا ديبع انأبنأ يدع نب ايركز انث دسأ نب ليعامسإ انئدح

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رباج نع ءاطع نع ميركلا دبع

 ةالصو « مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ يدجسم يف ةالصو

 . « هاوس اميف ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف

 .يرزجلا كلام نبا : وه ميركلا دبعو .حيحص ثيدح اذه

 :( 3417 ص ۳ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو

 انث :الاق يلاطخلا دمحم نب رابجلا دبعو - دمحم نبا : :ينعي - نسح انث

 : لاق رباج نع ءاطع نع ميركلا دبع نع - يفرلا ورمع نبا :ينعي - هللا ديبع
 لضفأ اذه يدجسم يف ةالص » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصو « مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم

 ارا م ل د

 :( 140١ ص ١ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ديزي نب روث انث سنوي نب ىسيع انث يقرلا هللا دبع نب ليعامسإ انثدح

 يبنلا ةالوم ةنوميم نع ةدوس يأ نب نافع هيخأ نع ةدوس يبأ نب دايز نع
 د سس ا يس ا

 ةالص فلاك هيف ةالص نإف ؛ هيف اولصف هوتثا «رشنملاو رشحلا ضرأ » :

 ب اا و

 .. ٤ هاتأ نمك رهف كلذ لعف نمف ؛ هيف جرسي

 ش . حيحص ثيدح اذه

 : ( ٠٠۰ ص ۳ +) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رباج نع ريبزلا يأ نع دعس نب ثيللا انثدح : الاق سنويو نيجح انثدح

 ٠ام ريخ نإ و : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هللا دبع نبا

 . © قيتعلا تيبلاو « اذه يدجسم لحاورلا هيلإ تبكر

 . ملسم طرش ىلع « نسح ثيدح اذه
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 انثدح : هللا همحر لاقف ( 1۸۲ ص 4 + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب ‹ ثيل انثدح - ةحلط نبا وهو - لماك.

 :(55 ص 7 ج) بختتملا يف هللا همحر ديم نب دبع دمحم وبأ مامالا لاقو
 رباج نع ريبزلا يأ نع دعس نب ثيل انثدح : لاق سنوي |نب دمحأ ينثدح

 يدجسم لحاورلا هيلإ تبكر ام ريخ » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع
 . « قيتعلا تيبلا وأ اذه

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 7 ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 مهاربإ نب دمحم نع داملا نب هللا دبع نب ديزي نع كلام :نمحرلا دبع ىلع تأ رق
 « ثيدحلا ركذف . ةريره يأ نع نمحرلا دبع نب ةملس يأ نع يميتلا ثراحلا نبا
 :تلق ؟تلبقأ نيأ نم : لاق يرافغلا ةرصب ينأ نب ةرصب تيقلف :ةريره وبأ لاق
 تعمس « هيلإ تجرخ ام هيلإ جرخت نأ لبق كتكردأ ول امأ : لاقف « روطلا نم
 :دجاسم ةئالث ىلإ الإ يطملا لمعتال » :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .كشي « سدقملا تيب » وأ « ءايليإ دجسم ىلإو ءيدجسم ىلإو «مارحلا دجسملا ىلإ
 . حيحص ثيدح اذه

 ( 40١ ص ۲ + ) يديمحلاو « ( ١١4 ص ٣ + ) ُئاسنلا هجرخأ دقو
 ةماسأ نب هللا دبع نب ديزي ينث :لاق مزاح يأ نب زيزعلا دبع انثدح :هللا همحر لاقف

 . هب . داملا نبا

 سدقملا تيب يف يلصي نأ رذن نم

 مارحلا دجسملا يف يلصي نأ هئزجيف

 : ( ١7١ ص ٩ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ملعملا بيبخ انأبنأ : لاق دام انربخأ : لاق ليعامسإ نب ىسوم انثدح
 هللا لوسر اي :لاقف حتفلا موي ماق الجر نأ هللا دبع نب رباج نع حابر يبا نب ءاطع
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 لاق . نيتعكر سدقملا تيب يف يلصأ نأ ةكم كيلع هللا حتف نإ هلل ترذن ينإ
: 

مث « انهاه لصو : لاقف « هيلع داعأ مث «  انهاه لص ۾
 : لاف ۽ « هيلع داعأ 

 «اذإ كنأشو

 تانيرتم ريغ دجاسملا ىلإ ءاسللا جورخ زاوج

 : ( ۲۷۳ ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ةملس يأ نع ورمع نب دمحم نع دام انئدح ليعامسإ نب ىسوم انئدح

 هللا ءامإ اوعنمتال و : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يأ

 . ( تالفت نجرخيل نكلو « هللا دجاسم

 . نسح ثيدح اذه

 انثدح : لاا اوبل س ر ا یش يأ نو هرم كيش

 هب . ورمع نب دمحم نع ناميلس نب ةديع

 دجسملا يف 5 لضفأ تيبلا يف لفاونلا ءادأ

 : ( 455 ص ١ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 حلاص نب ةيراعم نع يدهم نب نمحرلا دبع انث فلخخ نب ركب رشب وبأ الح

 كاس : لاق دعس نب هللا دبع همع نع ةيواعم نب مارح نع ثراحلا نب ءالعلا نع

 ةالصلا وأ يتيب يف ةالصلا لضفأ امأ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يتيب يف يلصأ نألف « دجسملا نم هبرقأ ام يتيب ىلإ ىرت الأ ٠ : لاق ؟ دجسملا يف

 . « ةبوتكم ةالص نوكت نأ الإ دجسملا يف يلصأ نأ نم يلإ بحأ

 . نسح ثيدح اذه

 يف حاص نب ةيواعم ىلع فلتخا . مكح نب مارح : وه ةيواعم نب مارحو

 . بيذهتلا بيذبع يف اک هيبأ مسا



 لضفأ تيبلا يف برغملا دعب ناتعكرلا

 :( ٤۲۷ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 يراصنألا ةداتق نب رمع نب مصاع ينثدح قاحسإ نبا نع يأ انث بوقعي انث

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اناتأ : لاق لهشألا دبع ينب يخأ ديبل نب دومحم نع

 نيتاه اوعكرا » : لاق اهنم ملس املف اندجسم يف برغملا اب ىلصف ملسو هلا
 . برغملا دعب ةحبسلل « مكتويب يف نيتعكرلا

 . نسح ثيدح اذه

 قاحسإ نب دمحم نع يدع يلأ نبا انث :( ٤۲۸ ص ه + ) هللا همحر لاقو

 . هب . ةدانق نب رمع نب مصاع ينئدح

 :( ۲۸۲ ص ١ ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 لكوتملا يبأ نع دوسألا ناميلس نع بيهو انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح
 يلصي الجر رصبأ ملَسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع
 . ٠ هعم يلصيف اذه ىلع قدصتي لجر الأ » : لاقف هدحو

 ٠ يجانلا دوسألا ناميلس الإ « حيحصلا لأجر هلاجر « حيحص ثيدح «

 بيذهتلا بيذهت يف اك نيعم نبا هقثو دقو . ٠

 . بيذبتلا بيذهت يف اك دواد : لاقيو « دواد نب يلع وه لكوتملا وبأو

 . نسح ثيدح : لاقو ( 5 ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو

 :( 45 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 يردخلا ديعس يأ نع لكو تملا يأ نع ناميلس نع ديعس انث رفعج نب دمحم انث
 « هباحصأب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ىلص دقو دجسملا لخد الجر نأ
 لصيف اذه ىلع قدصتي نم ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
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 . هعم ىلصف موقلا نم لجر ماقو « هعم
 « يذمرتلا يف ا( يرصبلا يجانلا : وه ناميلسو « حيحص ثيدح اذه

 ىرخأ ةعامج ةماقإ زاوج ىلع لدي ثيدحلاو « دواد نب يلع : همسا لك وما وبا

 . ةيجحلل حلصي ليلد اذه نم عني نل سيلو « ةعامج هيف يلص دق دجسم يف

 1١(. ص ىلإ ٩ ص ۲ + ) يذوحألا ةفحت عجار

 انث نافع انث : لاقف ( 54 ص ٣ + ) هللا همحر دمحأ اضيأ هاور ثيدحلاو

 . هب . دوسألا ناميلس انث بيهو

 مهعم يلصي سانلا دجوف دجسملا ىتأ مث هتيب يف لجرلا ىلص اذإ

 ةلفان هل ةيناثلا ةالصلا نوكتو

 : ( ۲۸۳ ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبا لاق
 ديزي نب رباج نع ءاطع نب ىلعي ينربخأ ةبعش انثدح رمع نب صفح انثدح

 مالغ وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ىلص هنأ هيبأ نع دوسألا نبا
 امهب ءيجف امي اعدف « دجسملا ةيحان يف ايلصي مل نالجر اذإ «ىلص املف « باش
 ءانلاحر يف انيلص دق : الاف 6 ؟ انعم ايلصت نأ امكعنم ام 9: لاقف امهصئارف دعرت

 هعم لصيلف لصي ملو مامإلا كردأ مث هلحر يف كدحأ ىلص اذإ « اولعفت ال » :لاقف
 .( ةلفان هلإابنإف

 ديزي نب رباج نع ءاطع نب ىلعي نع ةبعش انثدح يلأ انثدح ذاعم نبا انثدح
 . هانعمب . ىنمب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا عم تيلص : لاق هيبأ نع

 « ءاطع نب ىلعي الإ هنع ىور ام ديزي نب رباجو ‹ حيحص ثيدح اذه

 . لامكلا بيذبت يف |ک يفاسنلا هقثو دق نكلو

 . حيحص نسح ثيدح : لاقو ( ٠١ ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو
 ١١١(. و١15 ص ٤ + ) دمحأو « ( ١١١ ص ۲ + ) يناستلاو

 . ( ۲۷۵ ص ۲ + ) ةبيش يأ نباو < ( 45١ ص ۲ + ) قازرلا دبعو
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 : ( ٠٠١ ص 4 ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع سنأ يلأ نب نارمع ينثدح : لاق قاحسإ نبا نع يأ انث برقعي انث

 ينيب يف رهظلا تيلص : لاق ليدلا ينب نم لجر نع يملسألا يلع نب ةلظنح
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرب تررمف « يعارلا ىلإ اهردصأل يل رعاباب تجرح مث

 تردصأ املف ‹ هعم لصأ ملف تيضمف ءرهظلا سانلاب يلصي وهو ملسو هلآ ىلعو

 لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرل كلذ ركذ « تعجرو يرعابأ
 للا لوسر اي :تلق :لاق ؛ انب تررم نيح انعم يلصت نأ نالف اي كعنم ام و :يل

 .(2نإو ٠ : لاق « يتيب يف تيلص دق تنك ينإ

 . نسح ثيدح اذه

 لبإلا ناطعأ يف اهتيهاركو « مسغلا ضبارم يف ةالصلا زاوج
 : ( ۲٣۲ ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبغ وبأ مامالا لاق

 رشب وبأ انثدحو ( ح ) نوراه نب ديزي انث ةبيش يا نب ركب وبأ انثدح
 نیر نب دمخ نع ناسح نب ماشه اج: الاق عيرز.نب ديوي ان فل نب ركب
 مل نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع

 يف اولصت الو « مدغلا ضبارم يف اولصف لبإلا ناطعأو منغلا ضبارم الإ اودجت
 . « لبإلا ناطعأ

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 .هب .ماشه نع ديزي انث :لاقف ( 45١ ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 دمحم انث : ( 48١ ص ۲ + ) هللا همحر لاقو . نوراه نبا : وه ديزيو

 . هب . ماشه انأ : لاق ؟”ديزيو ماشه انأ : لاق رفعج نبا

 : ( ۳۲۷ ص ۲ + ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاقو

 نع ماشه نع شايع نب ركب يا نع مدآ نب ىبحي انربخأ بيرك وبأ انثدح

 . دمحأ مامإلا خئاشم نم نوراه نب ديزي : وهف ءرفعج نب دمحم ىلع فوطعم وه (۱)
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 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع نيريس نبا

 . « لبإلا ناطعأ يف اولصت الو « منغلا ضبارم يف اولص »
 . حيحص نسح ثيدح ةريره يلأ ثيدحو : ىسيع وبأ لاق

 . يراخبلا طرش ىلع « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : ( ه۹ ص ۲ + ) للا همحر يقاسنلا مامإلا لاق
 هللا دبع نع نسحلا نع ثعشأ نع ىبحي انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 .لبإلا ناطعأ يف ةالصلا نع ىبن ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لفغم نبا

 . ناطقلا ديعس نب ىبحي ةمجرت

 : ( 787 ص ١ + ) هجام نبا هاور ثيدحلا

 هللا دبع نع نسحلا نع سنوي نع معن وبأ انث ةبيش يه نب ركب وبأ انثدح
 منغلا ضبارم يف اولص » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاق : لاق لفغم نبا

 . « نيطايشلا نم تقلخ اهنإف « لبإلا ناطعأ يف اولصت الو
 سنويو « نيكد نب لضفلا : وه معن وبأف « ةحصلا هرهاظ هجام نبا دنسو

 ءاطقس عوبطملا يف لعلف «ةجاجزلا حابصم يف مالكلا اذه دجأ ملو «لاقم هيف
 . ملعأ هللاو . هجام نبا ىلع قلعملا مهو وأ

 : هللا همحر لاقف ( ه0 ص ه + ) دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 « لبإلا ناطعأ يف ةالصلا نع ديعس لكس : لاق فافخلا باهولا دبع انث
 .هركذف لفغم نب هللا دبع نع يرصبلا نسحلا يأ نب نسحلا نع ةداتق نع انربخأف

 . ( 4٥۰ ص ١ + ) ديمح نب دبع هجرخأو

 هللا ديبع ينثدح :لاق قاحسإ يأ نع يأ انث بوقعي انث :دمحأ مامإلا لاق مث



 : ۳۱١( ص ١ ج ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 شمعألا انثدح : لاق ةيواعم ربأ انثدح : لاق ةبيش يلأ نب نافع انثدح

 بزاع نب ءاربلا نع ىليل يلأ نب نمحرلا دبع نع يزارلا هللا دبع نب هللا دبع نع

 ؟ لبإلا موحل نم ءوضولا نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعس : لاق
 . ٠ اهنم اوثضوت ال ١ : لاقف ؟ منغلا مرحلا نع لثسو . « اهنم اوكضوت » :لاقف

 نم اهنإف ؛ لبإلا كرابم يف اولصتال » :لاقق ؟لبإلا كرابم يف ةالصلا نع لكسو

نف « ايف اولص » : لاقف ؟ منغلا ضبارم يف ةالصلا نع لسو «« نيطايشلا
 ا

 .  ةكرب

 « يزارلا هللا دبع نب هللا دبع الإ ؛حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذه# يف اك هريغو دمحأ مامإلا هقثو دقو

 1١11(. ص ١ ج) هجام نباو ( ۲۱۲ ص ١ + ) يذمرتلا مامإلا هجرخأو

 ضرألا يف دوجسلا

 : ( ۳۲٣ ص ٠١ + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 ةريره يأ نع ةملس يلأ نع ورمع نب دمحم نع صفح انثدح بيرك وبأ انثدح

 . ضرألا يف دجس ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ

 . ثايغ نبا : وه صفحو . نسح ثيدح اذه

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ تبث دقق « ةضفارلل كسمشم اذه يف سيلو

 ضرالا ىلع دوجسلاف « ةرمخلا ىلعو شارفلا ىلعو « ريصحلا ىلع دجس ملسو هلآ

 . رئاج ءايشألا هذه ىلعو « زئاج

 ةيذؤم ةحئار هبو اًموث وأ الصب لكأ نمل دجسملا لوخد ميرحت

 ) هللا همحر دواد وبا لاق
 :( 15908 ص ٠ ج

ع نب كلملا دبع رماع وبأ انربخأ : لاق ميظعلا دبع نب سابع انثدح
 ورم

۲۰ 



 ا
 نیس

 هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع - راطعلا : ينعي - ةرسيم نب دلاخ انربخأ : لاق

 : لاقو نيترجشلا نيتاه نع ىبن ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ

 « اكبط امهوتيعأف اہیلکآ دبال منك نإ ١ :لاقو :؛ اندجسم نبرقي الف اهلكأ نم و

 . موثلاو لصبلا ينعي : لاق

 لاق دقو « ةرسيم نب دلاخ الإ حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح

 . اركنم اثيدح هل را مل نلف ؛ قودص يدنع وه : يدع نبا

 ةجاحل موفلا لكأ زاوج

 80٠١(: ص ۲ + ) هللا همحر ةبيش يلأ نب ركب وبأ لاق

 نع يودعلا لاله نب ديمح نع ةريغملا نب ناميلس انث : لاق عيكو انثدح

 هللا لص يبنلا لصم تينأ مث ءاموث تلكأ : لاق ةبعش نب ةريغملا نع ةدرب يأ

 حير دجو يضقأ تمق املف « ةعكرب ينقبس دق هتدجوف « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ٠< اهحير بهذي ىتح اندجسم نبرقي الف ةلقبلا هذه نم لكأ نم » :لاقف «موثلا

 ينلوانف اًرذع يل نإ « هللا لوسر اي : تلقف هتيتأ ةالصلا تيضق املف : ةريغم لاق

 ‹ يردص ىلإ يمك يف اهلخدُأف هدي ينلوانف « الهس هللاو هتدجوف : لاق « كدي

 .«اًرْثع كل نإ و : لاقف اًبروصعم هدجوف

 لاقف ( ۲٠۲ ص 4 + ) دمحأ مامإلا هجرخأ دقو « حيحص ثيدح اذه

 . هب « ةريغملا نب ناميلس انث عيكو انث : هللا همحر

 نابيش انثدح : هللا همر لاقف ( 04 ص ٠ ج ) دواد وبأ هجرخأو

 . هب ‹ لاله نب ديمح لاله وبأ انربخأ : لاق خورف نبا

 نب دمحم لاله وبأ هدانسإ يف : يرذنملا لاق : دوبعملا نوع بحاص لاقو

 . ها . دحاو ريغ هيف ملكت دقو « يبسارلا ملس

 نم سيل دمحأو ةبيش يأ نب ركب يأ قيرط : نمحرلا دبع وبأ لاق ---
 . هلل دمحلاو « هقيرط
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 « دجاسملا لدي الو « جالعلل موثلا لكأ زاوج يف اًرذع هل نأ رهاظلاو

 . ةلدألا نيب اًعمج ؛ مهيذؤيف سانلا عماجم رضحي الو

 اخبط امهتامأ مودلاو لصبلا لكأ ىلإ جاتحا نم

 : ( ۳۰١ ص ٠١ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ورمع نب كلملا دبع رماع وبأ انربخأ : لاق ممظعلا دبع نب سابع انثدح

 هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع - راطعلا : ينعي - ةرسيم نب دلاخ انريخأ : لاق

 : لاقو نيترجشلا نيتاه نع ىبن ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 « اځبط امهوتيمأف اهيلكأ دبال منک نإ ١ :لاقو «« اندجسم نبرقي الف اهلكأ نم و
 . موثلاو لصبلا ينعي : لاق

 لاق دقو « ةرسيم نب دلاخ الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح

 . اركنم اثيدح هل رأ مل ينإف قودص يدنع : وه يدع نبا

 هريغو دجسملا يف نيلعنلا يف ةالصلا

 : ( ۷۳۷۸ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ناك ةريره يأ نع ربوألا ينأ نع ريمع نب كلملا دبع نع نايفس انثدح
 . العتنمو اًيئاحو اًدعاقو اًمئاق يلصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .هراسي نعو هنيمي نع لتفنيو :هيف دازو نايفس انثدح دمحم نب نيسح انثدح

 : ( مالهال/ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ربوألا يأ نع ريمع نب كلملا دبع نع ةدئاز انث : لاق ورمع نب ةيواعم انثدح

 ؟ مملاعن مهيلع اولصي نأ سانلا ىبنت يذلا تنأ : لاقف ةريره ابأ لجر تأ : لاق

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر دقل ةمرحلا هذه برو نكلو « ال : لاق
 هللا لص يبنلا ىبنو «هيلع اهو فرصناو' هالعن هيلعو ماقملا اذه ىلإ يلصي ملسو
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 . مايأ يف. نوكي نأ الإ ةعمجلا موي مايص نع ملسو هلآ ىلعو هيلع
 نيعم نبا هقثو دقو « يئراحلا دايز : وه ربوألا وبأو « حيحص ثيدح اذه

 ش . ةعفنلا ليجعت يف اك
 : ( 488 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 نم لجر نع ريمع نب كلملا دبع نع ةبعش انث : لاق رفعج نب دمحم انث
 نكلو « ةعمجلا موي اوموصت نأ ماهنأ انأ ام : لوقي ةريره ابأ عم هنأ ثراحلا ينب

 ةعمجلا موي اوموصت ال » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم
 هللا ىلص هللا لوسر تيأر نكلو « نيلعن يف يلصأ انأ امو « هلبق اوموصت نأ الإ

 . نيلعن يف يلصي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 : لاق يثراحلا دايز نع ريمع نب كلملا دبع نع كيرش انث : لاق جاجح انث

 . هانعم ركذف « ةريره ابأ لاسي الجر تعم

 : (*04 ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نوميم نب لاله نع يرازفلا ةيواعم نب ناورم 6
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع سوا نب دادش نب ىلعي نع
 . ۲ مهفافخ الو مهلاعن يف نولصي ال مهنإف ا

 . نسح ثيدح اذه

 دحأ هراسي نع نكي مل اذإ هراسي ىلع نيلعنلا عضو
 : ( ۳٣۱ ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع رفعج نب دابع نب دمحم ينثدح عرج نبا نع ىبحي انثدح ددسم انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا تيأر : لاق بئاسلا نب هللا دبع نع 2'”نايفس نبا

 . هراسي نع هيلعن عضوو حتفلا موب يلصي ملسو
 : حيحصلا لاجر هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 . نايفس نب هللا دبع وه : نايفس نبا (۱)
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 .( 15٠0 ص +١ ) هجام نباو « ( ۷٤ ص ۲ + ) يئاسنلا ةجرخأ ثيدحلا

 امييف ةالصلا وأ نيلجرلا نيب نيلعنلا عضو

 :( 385 ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 يعازوألا نع قاحسإ نب بيعشو ةيقب انثدح ةدجت نب باهولا دبع انثدح

 هللا لوسر نع ةريره يبا نع هيبأ نع ديعس يها نب ديعس نع ديلولا نب دمحم ينثدح
 امه ذوي الف هيلعن علخف مکدحأ ىلص اذإ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص

 . « امهيف لصيل وأ « هيلجر نيب امهلعجيلو « اًدحأ

 ١ . حيحص ثيدح اذه

 بارتلاب رهطي لعنلا

 :( 5١ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يردنلا ديعس يبأ نع ةرضن يأ نع ةماعن يبأ نع ةملس نب دام انأ ديزي انث

 « مهلاعت سانلا علخف « هيلعن علخف ىلص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 تعلخ كانيأر « هللا لوسر اي : اولاقف « ؟ مكلاعن مملح مل » : لاق فرصنا املف

 ىلإ مكدحأ ءاج اذإف ءاثبخ امهب نأ ينربخأف يناتأ ليربج نإ » : لاق ءانعلخن

 .« امهيف لصيل مث «ضرألاب هسميلف اشبحخ اهب ىأر نإف ءاهيف رظنيلف هلعن بلقيلف دجسملا
 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 : لاق دامح انث لماك وبأ انث : ( 41 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « يدعسلا ةماعن وبأ انث

 ,لعنلا يف ناك ام نايب ثيدحلا اذه يف ءىجي مل :يبأ لاق :هللا دبع لاق هرخآ ينو

 : : ( 387 ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاقو

 نع يدعسلا ةماعن ينأ نع ديز نب دام انئدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 نع هوور يقيبلاو ماحلاو| يسلابطلا نإ : لعفا ىلع هقيلعت يف ركاش دمحأ لضافلا لوقي )١(
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 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهئيب : لاق يردخلا ديعس يهأ نع ةرضن يأ

 ٌموقلا كلذ ىأر املف « هراسي نع امهعضوف هيلعن علخ ذإ هباحصأب يلصي ملسو
 مكلمح ام » :لاق هتالص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق املف «مهاعن اوقلأ
 هللا لوسر لاقف « انلاعن انيقلأف كايلعن تيقلأ كانيأر : اولاق « ؟مكلاعن ءاقلإ ىلع

 لاق وأ « ارذق امهيف نأ ينربخأف يفاتأ ليربج نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 وأ اًرذق هياعن يف ىأر نإف « رظنيلق دجسملا ىلإ كدحأ ءاج اذإ ٠ : لاقو « ىذأ »

 . ؛ امبيف لصيلو « هحسميلف ىذأ

 . ملسم طرش ىلع ‹ حيحص ثيدح اذه

 جاجح انثدح .: هللا همحر لاقف ( ۳۷۰ ص ۱ + ) يمرادلا هجرخأ دقو

 , هب « ةملس نب دامح انثدح : الاق نامعنلا وبأو لابنم نبا

 انعيأ ةربقلا يف ةالصلاو ةربقملا ىلع دجسملا ءانب ميرحت
 1١68(: ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 دحاولا دبع انثدح ددسم انثدحو ( ح ) داّمح انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديعس يأ نع هيأ نع ىبحي نب ورمع نع
 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ورمع بسحب اميف : هثيدح يف ىسوم لاقو - ملسو هلآ
 . « ةريقملاو مامحلا الإ دجحسم اهلك ضرألا » : - لاق ملسو هلآ ىلعو

 نب دامح هلصو دقف « هل يروثلا لاسرإ هرضي الو « حيحص ثيدح اذه
 . هجام نبا دنعو دواد يبا دنع ىرت اک ةملس

 ( 45 ص ۲+ ) دمحأ دنعو «یرت اک دواد يا دنع دايز نب دحاولا دبع اذكو

 «( ۲١۱ ص ۱ + ) کاملا دنعو «( ٠١4 ص ) نامظلا ادراوم يف نابح نبا دنعو

 دواد يأ ننس يف ام نأ حجري مث « ديز نب دامح نع دواد وبأ هاورو « ةملس نب دامح =

 , لاق م وهو ءمهو
 . لحما ىلع هقيلعت عجار



 ىلع لمحيف « ( ٤٠١ ص ؟ + ) يقييبلاو ماحلا دنع ةيزغ نب ةرامع هلصو اذكو

 هلاق يذلا بارطضالا هنع ىفتنيو « نيهجولا ىلع هب ثدحي ناك ىي نب ورمع نأ

 امأو . رثكأ هل نولصاولا انهو « قرطلا ٌوفاكت بارطضالا طرش نم ذإ « يذمزتلا

 حجر نمو ؛ اذه « نيظفاحلاب اسيل امهنكلو « هللا همحر يذمرتلا هلاق ا هلاسرإو

 ءاضتقا هباتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاق اک هقرط بعوتسي مل وهف لاسرإلا

 . دّيج هدنس نإ : هللا همحر لاقو محجلا باحصأ ةفلاخم مقتسملا طارصلا

 )۳۸٤٤( : ٠ هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 هللا دبع نع قيقش نع دوجنلا ينأ نب مصاع نع ةدئاز انثدح ةيواعم انثدح

 سانلا رارش نم نإ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق

 . ورمع نبا وه « ةيواعمو « نسح ثيدح اذه
 يدهم نب نمحرلا دبع انثدح : ( +4١4 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 .هب « ةدئاز انثدح

 ١81١( ص 4 ج) راتسألا فشك يف اک رازبلاو(؟ ١5 ص ٩ +) ىلعي وبأ هجرخأو
 . نيحيحصلا يف « « ءايحأ مهو » : هلوق ىلإ

 دجاسملا ةفرخز ةيهارك

 :( 1١١97 ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق
 يعروتلا نايفس نع ةنييع نب نايفس انربخأ نايفس نب حابصلا نب دمحم انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع مصألا نب ديزي نع ةرازف يبأ نع
 . « دجاسملا ديبشتب ترمأ ام » : ملسو هلا ىلعو هيلع

 . ىراصنلاو دوهيلا تفرحز اک اهنوفرخزتل : سابع نبا لاق
 .ناسيك نب دشار : همسا ةرازف وبأو .تاقث هلاجرو «حيحص ثيدح اذه
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 دجاسملا يف يهابتلا ةيهارك

 1١١8(: ص ۲ + ) هللا ههر دواد وبأ لاق

 يأ نع بويأ نع ةملس نب دامح انثداح يعارخلا هللا دبع نب دمحم انثدح

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ سنأ نع ةداقو . سنأ نع ةبالق

 . « دجاسملا يف سائلا ىهابتي ىتح ةعاسلا موقت ال »

 نافع نب هللا دبع نب دمحم الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح

 . بيذهتلا بيذهت يف اک متاح وبأو ينيدملا نب يلع هقثو دقو « يعارخلا

 ام عوقول ةوبنلا لئالد نم دنسملا حيحصلا يف ثيدحلا اذه تركذ دقو

 . دجاسملا ةفرخز نم ملاسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هب ربخأ

 رصن نب ديوس انريخأ : لاقف ( ۳۲ ص ۲ + ) ُئاسنلا هجرخأ ,ثيدحلا

 . هب « ةملس ني دامح نع كرابملا نب هللا دبع انأبنأ : لاق

 8 + ) دمحأ مامإلا هجرخأو ع( ۷٤١ ص ج ) هجام نبا هجرخأو

 . هب - ةملس نبا : ينعي - دامح انث دمصلا دبع انث : لاقف ( ١184 ص

 . ( ۱۸١ و ١84 ص ه + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 ةبعكلا يف لصي مل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نإ :لاق نم

 :( ۱۷۹۵ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب ورمع نع - ةملس نبا : ينعي - دامح انثدح دمحم نب سنوي انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ سابع نب لضفلا نع سابع نبا نع رانيد
 .دجسي ملو عكري ملو رفغتساو لجو زع هللا اعدو ربكو حبسف ةبعكلا يف ماق ملسو

 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 : ينعي - دامح انثدح لماك وبأ انثدح : لاقف ( ۲٤۳ صر هجرعأو

 . هب - ةملس نبا

 : ( 181 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
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 نع حيمن يأ نب هللا دبع ينثدح قاحسإ نبا نع يآ انثدح بوقعي انثدح

 يخأ ينثدح سابع نب هللا دبع نع « ربج نب دهاجم نع وأ ۽ حابر يا نب ءاطع

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ « اهلخد نيح هعم ناكو « سابع نب لضفلا
 .وعدي سلج مث نيدومعلا نيب اًدجاس عقو اهلخد امل هنكلو ؛ةبعكلا يف لصي مل ملسو

 ددرتي ره ذإ ؛ هخيش يف حيمن يأ نبا ددرت هرضي الو « نسح ثيدح اذه

 . ةحصلا ىلإ هلبق امب يقترب وهو « سابع نبا نم عمس دق امهالك نيتقث نيب

 :(1415 ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

 ناك سابع نبا نأ رانيد نب ورمع يلربخأ جرج نبا انثدح قازرلادبع انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا عم لخد هنأ هربخأ سابع نب لضفلا نأ ريخي

 « هلخد نيح تيبلا يف لصي مل ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأو « تيبلا

 . تيبلا باب دنع نيتعكر عكر لزنف جرخ امل هنكلو

 . نيخيشلا طرش ىلع ء حيحص ثيدح اذهو

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يبنلا نأ تبثأ الالب نأ ملعي نأ يغبني امو

 . يفانلا ىلع مدقم تبثملاو . ةبعكلا يف لص

 ربخأ اک اذه : يديمحلا لاق : ( ۲٠١ ص ه + ) هللا همحر يراخبلا لاق

 مل : لضفلا لاقو « ةبعكلا يف ىلص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ لالب

 . ها . لالب ةداهشب سانلا ذخأف « لصي

 ةعمجلا موي دجسملا ىلإ ريكبتلا لضف

 :( 75١0 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 تعم : لاق ةمامأ وبأ ينثدح بلاغ وبأ ينثدح نيسح ينثدح ديز انث

 دجاسملا باوبأ ىلع ةكئالملا دعقت » :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 .( فحصلا تعفر مامإلا جرخ اذإ ىتح ؛ثلاثلاو يناثلاو لوألا نوبتكيف «ةعمجلا موي

 نيسحو « بابحلا نبا : وه ديز دمحأ مامإلا خيشو ‹ نسح ثيدح اذه
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 دجاسملا نطرت

 : ( ۲٣۲ ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ديعس نع يربقملا نع بئذ يلأ نبا انث ةبابش انث ةبيش 5 يبا نب ركب وبأ انثدح

 نطوت ام » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يبنلا نع ةريره يلأ نع راسي نبا

 بئاغلا لهأ شبشبت اک « هل هللا ش شيشبت الإ ركذلاو ةالصلل دجاسملا ملسم لجر

 . « مييلع مدق اذإ مهبئاغب

 . نيخيشلا طرش ىلع ثيدح اذه

 “ياو رضنلا وبأ انث : لاقف ( ۳۲۸ ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . بئذ يا نبا نع ركب يبا

 . هب « بئذ يا نبا انأ : لاق جاجح انث : ( ٤٥۳ ص ) لاقو

 .هاجرخي ل و نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو (7 ١7 ص ١ ج) احلا هجرخأو

 . الجر هيف دازف دعس نب ثيللا بئذ يلأ نبا فلاخ دقو

 انث مساقلا نب مشاه انث : ( 7٠١7 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 عمس هنأ راسي نب ديعس نع ةديبع يلأ نع - يربقملا : ينعي - ديعس ينثدح ثيل
 يال جلل راب كيو ردو يكاد ايوا لوقي ةريره ابأ
 . « هتعلطب بئاغلا لهأ شبشبتي اک ؛ هب هللا شبشبت الإ ةالصلا الإ

 اقل اا كر E a هع ل

 ماحلا هيلإ راشأو . هتقبط هذه نإف دوعسم نب هللا دبع نبا هّنظأ اذه ةديبع وبأو

 .( ۲۱۳ ص ١ ج ) هللا ههر

 ءراسي نب ناميلس نم عم دق ديعس يأ نب ديعس نأل ؛حيحصف ثيدحلا امأ

 ءاج هنأ ثيدحلا لمحيف « ديعس يلأ نب ديعس يف تبثأ امه بئذ يبأ نباو ثيللاو

 . ملعأ هللاو . نيهجولا ىلع

 ةقث وهو مساقلا نب مشاه رضنلا ياب نورقم وهف رضي الو « ركب يبأ نبا وه نم يردأ الا (1)

 . بيرقتلا يف اک تبث
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 مامحلا يف ةالصلا ةيهارك يف ءاج ام

 1١98(: ص ۲ + ) هللا همحر دواد ربأ مامإلا لاق
 دحاولا دبع انثدح ددسم انثدحو ( ح )دامح انثدح ليعام#] نب ىموم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديعس يأ نع هيبأ نع ىبحي نب ورمع نع
 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ورمع بسحي اميف :هثيدح يف ىموم لاقو - ملسو هلآ
 . « ةريقملاو مامحلا الإ دجسم اهلك ضرألا » : - لاق ملسو هلآ

 ةملس نب دامح هلصو دقف «هل يروثلا لاسرإ هرضي الو «حيحص ثيدح اذه

 . هجام نبا دنعو دواد يلأ دنع ىرت اك

 >“ ٩۹٩ ص ۳+ ) دمحأ دنعو «یرت اک دواد يلأ دنع دايز نب دحاولا دبع اذكو

 «( ۲١۱ ص ١ + ) احلا دنعو ( ٠١4 ص ) نامظلا دراوم يف اک نابح نيا دنعو
 لمحيف ‹ ( ٤۴١ ص ١ + ) يقبيبلاو احلا دنع ةيزغ نب ةرامع هلصو اذكو

 يذلا بارطضالا هنع ىفتنيو « نيهجولا ىلع هب ثدحي ناك ىبحي نب ورمع نأ ىلع
 « رثكأ هل نولصاولا انهو « قرطلا وفاكت برطضالا طرش نم ذإ ؛ يذمرتلا هلاق

 يف امهيلع فلتخا دقف قاحسإ نب دمحمو يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع امأو
 نمو ؛ اذه . نيظفاحلاب اسيل امبنكلو « هللا همحر يذمرتلا هلاق اک هلاسرإو هلصو
 هباتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاق اك هقرط بعوتسي مل وهف لاسرإلا حجر
 . دّيج هدنس نإ : هللا همحر لاقو محجلا باحصأ ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا

 دجسملا يف يتلا ةماخنلا نفد لضف

 : ( "04 ص هاج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةديرب يأ تعم“ : لاق ةديرب نب هللا دبع ينثدح نيسح ينثدح ديز انث

 ناسنإلا يف ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لوقي

 : اولاق « ةقدص اهنم لصفم لك نع قدصتي نأ هيلعف « لصفم ةئامثالثو نوتس
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 وأ « ابفدن دجسملا يف ةعاخنلا » : لاق ؟ هللا لوسر اي كلذ قيطي يذلا نمف

 . « كنع ءىرجت ىحضلا اتعكرف ردقت مل نإف « قيرطلا نع هيحنت ءيشلا

 نسحلا نب يلع انث : لاقف ( ٠٠۹ ص ه + ) دمحأ اًضيأ هجرخأ ثيدحلا

 . هركذف دقاو نب نيسحلا انأ قيقش نبا
 دمحم نب دمحأ انثدح : لاقف ( ١90 ص ١4 + ) دواد وبأ هجرخأو

 . هركذف « يأ ينثدح نيسح نب يلع يتثدح يزورملا
 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ۸۲۲ ص ۲ + ) ةالصلا يف رصن نب دمحم هجرخأو

 . هب « دقاو نب نيسحلا انث قيقش نب نسحلا نب ىلع انث هللا دع نب نوراه انثدح

 دجسملا يف لافتلا نفد لضف

 : ( ۲۹۰ ص هجر هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 : لوقي ةمامأ ابأ عمس هنأ بلاغ وبأ انث دقاو نب نيسح انأ بابحلا نب ديز انث

 « ةغيس دجسملا يف لفتلا ١ : ملسو هلآ ىلعو. هيلع هللا لص هللا لوسر لاق
 .. 0 ةنسح هنفدو

 . نسح ثيدح اذه

 . ( 358 ص ۲ + ) ةبيش يلأ نبا هجرعخأ ثيدحلا

 دجسملا يف مخنت اذإ ةماخنلا بييغتب رمألا

 : ( ٠١٤۳ ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 قاحسإ نبا نع يأ انثدح بوقعيو قاحسإ نبا نع يدع يلأ نبا انثدح

 هثدح دعس نب رماع نع قيتع يها نب بوقعي : لاق دمحم نب هللا دبع ينثدح

 اذإ ١ : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاق دعس هيبأ نع

 قل



 . « هيذؤتف هبوث وأ نمؤم دلج بيصت نأ ؛ هتماخن بيغيلف دجسملا يف مك دحأ مخنت
 . نسح ثيدح اذه

 . ( ۱۳١ ص ۲ ج ) ىلعي وبأ هجرخأو

 ةالصلا يف ناك اذإ قزيي نيأ

 : ( ٤٤ا ص ؟ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 قراط نع يعبر نع روصتم نع صرحألا يأ نع يرسلا نب دانه دج
 اذإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق يبراحما هللا دبع نبا
 « هنيمي نع الو « همامأ نقزيي الف كدحأ ىلص اذإ » وأ ٠ ةالصلا ىلإ لجرلا ماق
 . « هب لقيل مث ىرسيلا همدق تحت وأ « اغراف ناك نإ هراسب ءاقلت نع نكلو

 مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « نيخيشلا طرش ىلع < ا
 . ( 177 ص تامازلإلا يف ا اهاجرخي نأ اًملسمو يئراخبلا ينطقرادلا

 . حيحص نسح : لاقو ( ١57 ص ۳ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 . ( ٣۲۲ص ١ ج ) هجام نباو « ( ه8 ص ۲ + ) ياسنلاو

 و او

 . هب « روصنم نع ديمح نب ةديبعو

 ثيدح نم ( 447 ص ۲ + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأو
 . هب « يروثلا

 نع يروثلا ثيدح نم ( ٤۳۲ ص 7١ج ) قازرلا دبعا هجرخأو
 هي ۽ روصتم

 .(754 ص ؟ج ) ةبيش يأ نبا هجرخأو

 : ( ۳۲۷ ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق
 ركب وبأ انثدح : الاق ةرارز نب رماع نب هللا دبعو يرسلا نب دانه انثدح

 نيب قزب يعبر نب َتّبْش ىأر هنأ ةفيذح نع لئاو ينأ نع مصاع نع شايع نبا
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 لععو هيلع هللا لص هللا لوسر ناف ؛ كيدي نيب قزبت ال ء ثَّبش اي : لاقف هيدي
 هيلع هللا لبقأ يلصي ماق اذإ لجرلا نإ ٠ : لاقو « كلذ نع ىهني ناك ملسو هلآ
 . ( ءرس ثدح ثدي وأ ‹ بلقني ىتح ههجوب

 . نسح ثيدح اذه

 ١ ج ) ةالصلا ردق ميظعت يف يزورملا رصن نب دمحم هجرخأ دقو
 : هللا همحر لاقف ( ۱۷١ ص

 شارح نب يعبر نع دامح نع داّمح نع جاجحلا انث ىب نب دمحم انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ : ةفيذح لاقف « هتلبق يف قزب يعبر نب ثبش نأ

 هللا لبقي هتالص يف لجرلا » : لاق وأ « ىدحأ ماق اذإ » : لاق ملسو هلأ لعو

 بتاك نإف « هنيه نع نقزيي الو « هتلبق يف كدحأ نقزيي الف « ههجوب هيلع
 . « هراسي نع قزبيل نكلو « هنيي نع تانسحلا

 هخيشو « لاهنم نبا وه جاجبحف « ةحصلا ىلإ نيدنسلاب ثيدحلا يقتريف
 فورعم جاجحف « ناميلس يأ نب ُداّمح : ٍدامح خيشو « ةملس نبا : وه داّمح

 نب داّمح نع ةياورلاب فورعم ةملس نب دامحو « ةملس نب داّمح نع ةياورلاب
 وبأ وه لوألا اًداّمح نأ هللا هظفح ينابلألا خيشلا لوقي ا سيلو « ناميلس يأ
 . ديز نب دامح هخيشو « ةماسأ

 17١7(: ص ١ + ) راتسألا فشك يف ام هللا همحر رازبلا مامإلا لاقو

 يدع نع ينابيشلا نع ديمحلا دبع نب ريرج انث ىموم نب فسوي انثدح
 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةفيذح نع رز نع تباث نبا

 تحت وأ هراسي نع نكلو « هنيمي نع قصيي الف دجسملا يف مكدحأ قصب اذإ ١

 . ( همدق

 . نسح ثيدح اذه
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 ةالمصلا تيقاوم

 : ( ۲٣١ ص ١ ج ) هللا هحر يفاسنلا مامالا لاق

 نع - باهش نبا : ينعي - ةمادق انثدح : لاق حضاو نب فسوي انربخأ

 هللا ىلص يبنلا ىنأ ليربج نأ هللا دبع نب رباج نع حابر يها نب ءاطع نع درب
 هللا للص هللا لوسرو ليربج مدقتف « ةالصلا تيقاوم هملعي ملسو هلآ ىلعو هيلع
 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ سانلاو « هفلخ ملسو هلآ ىلعو هيلع

 « هصخش لثم لظلا ناك نيح هاتأو « سمشلا تلاز نيح رهظلا لصف « ملسو
 « هفلخ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرو ليربج مدقتف « عنص اک عنصف
 هاتأ مث ء رصعلا لصف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ سانلاو

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرو ليربج مدقتف سمشلا تبجو نيح
 « برغملا لصف « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر فلخ سانلاو « هفلخ
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ليربج مدقتف « قفشلا باغ نيح هانأ مث

 للصف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ سانلاو « هفلخ ملسو
 ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسرو ليربج مدقتف « رجفلا قشنا نيح هاتأ مث « ءاشعلا
 للصف « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ سانلاو « هفلخ ملسو هلآ

 لثم منصف « هصخش لثم لجرلا لظ ناك نيح « يناثلا مويلا هاتأ مث , ةادغلا

 « هيصخش لثم لجرلا لظ ناك نيح هانأ مث « رهظلا لصف « سمألاب عنص ام

 ا عنصف سمشلا تبجو نيح هانأ مث « رصعلا ىلصف « سمألاب عنص اک عنصف
 م عنصف هاتأف « انمق مث انن مث « انمق مث انمنق « برغملا لصق « سمألاب عنص
 ةيداب موجنلاو « حبصأو رجفلا دتما نيح هانأ مث ءءاشعلا ىلصف « سمألاب عنص
 نيتاه نيب ام» : لاق مث « ةادغلا ىلصف « سمألاب عنص اك عنصف « ةكبتشم

 . ٠ تقو نيتالصلا

 . نانس نبا : وه دربو . نسح ثيدح اذه

 ناسيك نب بهو ثيدح نم ( 458 ص ١ ج ) يذمرتلا هاور ثيدحلا

 . بيرغ نسح ثيدح اذه : لاق مث . هب « رباج نع
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 نع رباج ثيدح تيقاوملا يف ءيش حصأ - يراخبلا : ينعي - دمحم لاقو
 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 حابر يلأ نب ءاطع :هوور دق تيقاوملا يف رباج ثيدحو : لاق

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع هللا دبع نب رباج نع ريبزلا وبأو رانيد ني ورمعو
 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع رباج نع ناسيك نب بهو ثيدح وحن ءملسو هلآ
 . ملسو هلا

 نع ناسيك نب بهو ثيدح نم ( 78 ص ١ + ) يناسنلا هاورو
 . حيحص هدنسو . هب « رباج

 مدآ نب یی انث : لاقف ( ۳۲۰ ص 7 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هاورو

 . هركذف « رباج نع ناسيك نب بهو ينثدح : لاق يلع نب نيسح نع كرابملا انث
 . نيخيشلا طرش ىلع دمحأ مامإلا دنسب وهو

 :( 58١ ص ١ + ) هللا همحر ُياسنلا مامإلا لاق
 انثدح : لاق ثراحلا نب هللا دبع انثدح : لاق ديعس نب هللا ديبع انربخأ

 لجر لأس : لاق رباج نع حابر يها نب ءاطع نع سوم نب ناميلس ينثدح روث
 لص: لاقف ؟ ةالصلا تيقاوم نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءيش لك ءيف ناک نيح رصعلاو « سمشلا تغاز نيح رهظلا لصق « ۲ يعم
 ىلص مث : لاق . قفشلا باغ نيح ءاشعلاو « سمشلا تباغ نيح برغملاو « هلثم

 « هيلثم ناسنإلا ءيف ناك نيح رصعلاو « هلثم ناسنإلا ءيف ناك نيح رهظلا

 يف لاق مث : ثراحلا نب هللا دبع لاق . د

 . ليللا ثلث ىلإ ىرأ : ءاشعلا
 . نسح ثيدح اذه

 : ( ؟44 ص ١ + ) هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع ةملس ينأ نع



 لصو « رجفلا علط نيح حبصلا لصف « « مكنيد مكملعي مكءاج ليربج اذه و

 برغملا لص مث « هلثم لظلا ىأر نيح رصعلا لص مث « سمشلا تغاز نيح رهظلا

 « ليللا قفش بهذ نوح ءاشعلا ىلص مث < مااصلا رطف لحو « سمشلا تبرغ نوح

 لظلا ناك نيح رهظلا هب للص مث « اليلق رفسأ نيح حبصلا هب ىلصف دغلا ءاج مث

 نوح دحاو تقوب برغملا لص مث « هيلثم لظلا ناك نيح رصعلا ىلص مث « هلثم

 ( ليللا نم ةعاس بهذ نيح ءاشعلا ىلص مث « مئاصلا رطف لحو « سمشلا تبرغ
 . « مويلا كتالصو سمأ كتالص نيب ام ةالصلاو : لاق مث

 . نسح ثيدح اذه

 : ( #34 ص ٠١ ج ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاقو

 نع ةملس يلأ نع ورمع نب دمحم انثدح يبأ انثدح ىبحي نب ديعس انثدح

 سلغف رجفلا ةالص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر للص : لاق ةريره يأ

 ؟ ةالصلا تقو نع لئاسلا نيأ ٠ : لاق مث « اليلق اهب رفسأف دغلا ىلص مث « اهب

 . « مويلا يتالصو سمأ نيتاه نيب اميف تقولا

 . نسح ثيدح اذه

 :( 7١ص ۲ + ) هللا همحر ئاسنلا مامإلا لاق

 انثدح : لاق بئذ يلأ نبا نع ىبحي انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 نوكرشملا انلغش : لاق هيبأ نع ديعس يأ نب نمحرلا دبع نع ديعس ين نب ديعس
 لاثقلا يف لزني نأ لبق كلذو « سمشلا تبرغ ىتح رهظلا ةالص نع قدنخلا موي

 هللا لوسر رمأف , « لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو :  لجو زع هللا لزنأف « لزن ام

 اماصي ناك اک اهالصف رهظلا ةالصل ماقأف الالب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 اهالصف برغملل نذأ مث « اهتقو يف اهيلصي ناك اك اهالصف رصعلا ماقأ مث « ابنقول

 . اهتقو يف ابيلصي ناك اك

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 ١45(. ص ۲۱ + ) ريرج نبا هجرخأ ثيدحلا
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 ديزي انثدح : هللا همحر لاقف ( 4١5 ص +١ + ) ةبيش يأ نب ركب وبأو

 . هب « بلذ يلأ نبا انربخأ : لاق نوراه نبا

 : ( ۲١ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ينأ نب نمحرلا دبع نع ديعس يلأ نب ديعس انث بئذ يأ نبا انث ىجحي انث
 برغملا دعي ناك ىتح « تاولصلا نع قدنخلا موي انسبح : لاق هيبأ نع ديعس

 : هلوق كلذو ؛ لاتقلا انيفك املف « لزن ام لاتقلا يف لزني نأ لبق كلذو ايوه
 هيلع هللا للص يبنلا رمأ * ازيزع ايوق هللا ناكو لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو ١
 رصعلا ماقأ مث , اهتقو يف ابيلصي اک اهالصف رهظلا ماقأف الالب ملسو هلآ ىلعو
  اهتقو يف اهيلصي اک اهالصق برغملا ماقأ مث ءابتقو يف ابيلصي اک اهالصف

 هيف دازو « هانعمو هدانسإب هركذف « بثذ يلأ نبا نع رمحألا دلاخ وبأ انث
 . 4 انابكر وأ الاجرف ل :فوخلا ةالص لزني نأ لبق كلذو : لاق

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 : الاق جاجحو ديزي انث : ( 1۷ ص  ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 . هب « بئذ يا نبا انأ

 سمشلا لاوز دعب رهظلا ةالص

 : ( ۷۱ ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 سنأل تلق : لاق ىموم نب ٍجاَحْنسِملا نع ةيواعم وبأ انربخأ ددسم انثدح

 : لاق « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعم ام انثّدح : كلام نبا
 تلاز : انلقف رفسلا يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم انك اذإ انك

 . لحترا مث رهظلا ىلص لزت مل وأ سمشلا
 دقو « ىسوم نب جاحسملا الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . هب اب ال : دواد وبأ لاقو « دواد وبأو نيعم نبا هقئو
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 : ( ۷۱ ص 4 ج ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 نم لجر يذئاعلا "ةر ينثدح ةبعش نع ىبحي انربخأ ددسم انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لوقي كلام نب سنأ تعم“ : لاق « ةبض ينب

 نإو : لجر هل لاقف « رهظلا يلصي ىتح لحتري مل الزنم لزن اذإ ملسو هلآ ىلعو
 . راهنلا فصنب ناك نإو : لاق ؟ راہنلا فصنب ناك

 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 انربخأ : لاقف « يبلحلا ةعبط ( ١44 ص ١ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ( دیعس نب ىبحي انثدح ديعس نب هللا ديبع

 . هب « ةبعش انث عيكو انث : لاقف ( ٠۲١ ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 رهظلا ةالص رخؤت ال نايحألا ضعب يف

 اليلق اًريخأت رخؤت وأ

 :( 7١ ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 انربخأ : لاق دابع نب دابع انربخأ : الاق ددسمو لبتح نب دمحأ انثدح

 : لاق هللا دبع نب رباج نع يراصنألا ثراحلا نب ديعس نع ورمع نب دمحم
 نم ةضبق ذخاف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم رهظلا يلصأ تنك
 . رحلا ةدشل اهيلع دجسأ يتببجل اهعضأ « يفك يف دربتل ىصحلا

 دابع نب دايعو « ةمقلع نبا وه ورمع نب دمحمو « نسح ثيدح اذه
 . يبلهملا : وه

 7١4(. ص 7 + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 )١( يناسنلا هقثوو « خيش : متاح وبأ لاق , يذئاعلا ورمع نب ةزمح وه .
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 رجألل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسأ
 :( 4١ ص ” + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب مصاع نع نالجع نبا نع نايفس انربخأ ليعامسإ نب قاحسإ انثدح
 لاق : لاق جدخ نب عفار نع ديبل نب دومحم نع نامعتلا نب ةدانق نب رمع

 مظعأ هنإف ؛ حبصلاب اوحيصأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 . ٠ مررجأل

 . نسح ثيدح اذه

 : لاقف ( ٤۷۷ ص ١ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 نع قاحسإ نب دمحم نع - ناميلس نبا : وه - ةدبع انثدح دانه انثدح

 : لاق مث . ٠ رجألل مظعأ هنإف ؛ رجفلابأاورفسأ ٠ : هظفلو « هب « رمع نب مصاع
 . حيحص نسح ثيدح دخ نب عفار ثيدح

 . ثيدحتلاب حرصي ملو « سلدم قاحسإ نب دمحم : نمحرلا دبع وبأ لاق
 . ملعأ هللاو « هريغل حيحص ىلإ ثيدحلا يقتريو « ىرت اک عباتم هنأل « انه رضي الو

 مث « هب « نالجع نبا ثيدح نم ( ۲۷۲ ص ١ + ) يناسنلا هجرخأو
 ةباحصلا نأل ؛ كلذ رضي الو « نومهبم هتباحصو « اًحيحص رخا اًدنس هل ركذ
 . لودع مهلك

 . هب « نالجع نبا ثيدح نم ( ۱۲۱ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأو
 ءلتمت ىتح اهرخؤي هنأ ال ؛ رجفلا لوخد ققحت : انه رافسإلاب دارملاو

 . ملعأ هللاو  ةلدألا نيب اًعمج « رجفلا ءوضب ضرألا

 رجفلا ةالصب ريكبلا

 :( 77١ ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وہا مامالا لاق
 يعازوألا انث ملسم نب ديلولا انث يقشمدلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح

 ريبزلا نب هللا دبع عم تيلص : لاق يمس نب ثيغم انث يعازوألا ميري نب كيه انث
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 : لاق ؟ ةالصلا هذه ام : تلقف رمع نبا ىلع تلبقأ ملس املف « سلغب حبصلا

 ركب يبو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم تناك « انتالص هذه

 . نانع اهب رفسأ رمع نعط املف « رمعو
 . تاقث هلاجرو ‹ حيحص ثيدح اذه

 ةهاركلا تاقوأ ضعب

 :( 7940 ص ۸ ج ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 رز نع مصاع نع شايع نب ركب وبأ انئدح ةبيش يا نب ركب وبأ انئدح

 سمشلا نإ ٠ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نع

 عولط دنع ةالصلا نع ىبنن انكف : لاق « « ناطيش ينرق نيب علطت نيح علطت

 . راهنلا فصنو « امبورغ دنعو « سمشلا
 . نسح ثيدح اذه

 :(١؟ ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 لالب نع باهش نب قراط نع ملسم نب سيق نع ةبعش نع عيكو انث

 يفرق نيب علطت امنإف سمشلا عولط دنع الإ ةالصلا نع ىبني نكي مل : لاق
 . ناطيشلا

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( 3١ ص ۳ + ) يناثملاو داحآلا يف هللا همحر مصاع يأ نبا لاق

 : لاق كام نع ةبعش نع يسلايطلا دواد وبأ ان ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح

 : لاق هنع هللا يضر بدنج نب ةرمس نع ثدحي ةرفص يأ نب بلهملا تعمسو

 علطت ىتح حبصلا دعب ىلصي نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر یہن

 . ناطيش - ينرق وأ - نرق ىلع علطت اهنإف ؛ سمشلا
 : لاق برح نب كام نع ةبعش انأ رفحج نب دمحم ان ىنثملا نب دمحم انثدح

 هنع هللا يضر. بدنج نب ةرمس تعمس : لاق بطخي ةرفص ينأ نب بلهملا تعمس
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 علطت "”نيح اولصت ال ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ثدي

 . « ناطيش ينرق نيب علطت اهنإف « طقست نيح الو « سمشلا

 . نسح ثيدح اذه

 دمحم انثدح : هللا همحر لاقف ( ٠١ ص ه + ) دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 . هب ةبعش انثدح رفعج.نبا

 . هب « ةبعش انثدح : لاق جاجح انث : هللا همحر لاقف ( ٠١ صر و

 ةهاركلا تاقوأ يف ةهاركلا ةلدأ اهلمشت ال فاوطلا اتعكر

 : ( ٤٠1ص ۳+ ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 يأ نع ةنييع نب نايفس انربخأ : الاق مرشخ نب يلعو راّمع وبأ انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ معطم نب ريبج نع هاباب نب هللا دبع نع ريبزلا
 ةيأ ىلصو تيبلا اذهب فاط اًدحأ اوعنمت ال « فانم دبع ينب اي ١ : لاق ملسو

 1 . « راهن وأ ليل نم «ءاش ةعاس

 هاور دقو « حيحص نسح ثيدح معطم نب ريبج ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . هاباب نب هللا دبع نع حيجن يبأ نب هللا دبع

 ريزلا وبأو « ملسم طرش ىلع ء حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 ١ + ) ٌقاسنلا دنع ثيدحتلاب حرص دقو « ىرت اك عبوت دق هنكلو « سّلدم
 . ۸١( ص ؛ج) دمحأو « ( ۲۸٤ ص

 + ) يئاسنلاو ‹«( ٣١٤٣ص هد ) دواد وبأ هج رخأ ثيدحلا

 .( ۳٤۸ ص ١ + ) هجام نباو . ( ۲۲۲ ص هد )و ( ؟84 ص

 . ملعأ هللاو « نيح : بسانملاو « ىتح : لصألا يف 0)
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 سمشلا بورغ نع برغملا رخؤت ال

 : ( ۲١۹ ص ١ + ) هللا همحر ئاسنلا مامإلا لاق
 رشب يلأ نع ةبعش انثدح : لاق دمحم انثدح : لاق راشب نه دمحم انربخأ

 هللا ىلص يبنلا باحصأ نم ملسأ نم لجر نع لالب نب ناسح تعمس : لاق
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا يبن عم نولصي اوناك مهنأ ملسو هلا ىلعو هيلع

 . مهماهس عقاوم نورصييو نومري ةنيدملا ىصقأ ىلإ مهيلاهأ ىلإ نوعجري مث برغملا
 . حيحص ثيدح اذه

 :( ٤۲۲ ص هاج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 بيبح يبا نب ديزي ينثدح قاحسإ نب دمحم نع يدع ينأ نب دمحم انث

 ىلع ذئمويبرماع نب ةبقعو - بويأ وبأ انيلع مدق : لاق هللا دبع نب دثرم نع
 : لاق ؟ ةبقع اي ةالصلا هذه ام : لاقف بويأ وبأ هيلإ اقف برغملا رخأف - رصم
 هللا ىلص هللا لوسر تيأر كنأ سانلا نظي نأ الإ يب ام هللاو امأ : لاق .انلغش
 هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر تعم امأ ءاذه عنصي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ىلإ برغملا اورخؤي مل ام ةرطقلا ىلع » وأ ؛ رينج يتمأ لازت ال :  لوقي ملسو
 . ؟ « موجنلا كبتشت نأ

 . نسح ثيدح اذه

 : (۸۷ ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاقو

 قاحسإ نب دمحم انربخأ عيرز نب ديزي انربخأ رمع نب هللا ديبع انثدح
 « ايزاغ بويأ وبأ انيلع مدق : لاق هللا دبع نب دئرم نع بيبح يلأ نب ديزي ينثدح

 : لاقف بويأ وبأ هيلإ ماقف « برغملا رخأف ءرصم ىلع ذئموي رماع نب ةبقعو
 هللا ىلص هللا لوسر تعمس امأ : لاق « انلغش : لاقف ؟ ةبقع اي ةالصلا هذه ام
 مل ام ةرطفلا ىلع » : لاق وأ « ريخي يتمأ لازت ال :  لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع
 . ؟ « موجنلا كبتشت نأ ىلإ برغملا اورخؤي

 . نسح ثيدح
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 بوقعي انث : لاقف ( ١47 ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب ء يرصملا بيبح يأ نب ديزي ينثدح : لاق قاحسإ نبا نع يلا انث : لاق

 : ۸١( ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب سنأ نع ينانبلا تباث نع دامح انثدح : لاق بيبش نب دواد انثدح

 يمرن مث « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا عم برغملا يلصن انك : لاق كلام

 . هلبن عضوم اندحأ ىريف
 ةملس نبا : وه دامحف « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . يراخبلا لاجر نم بيبش نب دوادو « ملسم لاجر نم

 دمحم انث : هللا همحر لاقف ( 174 ص ١ + ) ةميزخ نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ةملس نب دامح انثدح قاحسإ نب ىيحي ان يبرخلا كرابملا نب هللا دبع نبا

 نب ميهاربإ انثدح : هللا همحر لاقف ( 1۲ ص 5 + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 . هب « ةملس نب دامح انثدح جاجحلا

 : لاقف ( ١١4 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « سنأ نع ديمح نع ىيحي انث
 هب © سنأ نع ديمح انث هللا دبع نب دمحم انث : ( ۱۸۹ ص ) هللا همحر لاقو

 . هب « ديمح نع يدع يها نبا انث : ( 7٠١5 ص ) هللا همحر لاقو

 ءاشعلاب اوءدباف ةالصلا ترضحو ءاشعلا رضح اذإ

 : ( ۲۹۱ ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 مأ نع عفار نب هللا دبع ينثدح : لاق قاحسإ نب دمحم انث ليعامسإ انث

 ءاشعلا رضح اذإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق ةملس

 . ٠ ءاشعلاب اوعدباف ةالصلا ترضحو

 . نسح ثيدح اذه



 انث : لاق بوقعي انث : ( ۳١۳ ص 3 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هركذف « عفار نب هللا دبع ينثدح : لاق قاحسإ نبا نع يأ

 ؟ سمشلا علطت ىتح مان نم لعفي اذام

 :(١؟9 ص ۷ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 يأ نع حلاص يأ نع شمعألا نع ريرج انربخأ ةبيش يلأ نب نافع انثدح

 هدنع نحنو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ ةأرما تءاج : لاق ديعس

 ‹ تيلص اذإ ينبرضي لطعملا نب ناوفص يجوز نإ « هللا لوسر اي : تلاقف
 : لاق « سمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص يلصي الو « تمص اذإ ينرطفيو
 : اهوق امأ <« هللا لوسر اي : لاقف ؟ تلاق امع هلأسف : لاق « هدنع ناوفصو
 تناك ول ٠ : لاقف : لاق . اهتيبن دقو نيتروسب أرقت اهنإف « تيلص اذإ ينبرضي

 انأو موصنق قلطنت امنإف ؛ ينرطفي : اهوق امأو . « سانلا تفكل ةدحاو ةروس

 : ذيموي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « ربصأ الف باش لجر

 علطت ىتح يلصأ ال يفإ : اهوق امأو . « اهجوز نذإب الإ ةأرما موصت الد
 . سمشلا علطت ىتح ظقيتسن داكن ال « كاذ انل فرع دق تيب لهأ انإف ؛ سمشلا

 . « لصف تظقيتسا اذإف » لاق

 تباث وأ ديمح نع - ةملس نبا : ينعي - دامح هاور : دواد وبأ لاق

 1 . لكوتملا يأ نع
 شمعالا نوكو « لوألا دنسلاب نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 . ىرت اک عیوت دق هنأل ؛ رضي ال ثيدحتلاب حرصي مل

 يأ نبا : وهو ناهع انث : لاقف ( ١ ص ۳ + ) دمحأ هاور ثيدحلاو

 , هب « ةبيش

 بوجو ىلع لدت ةلدأ كانهف « اذه ىلع رارمتسالا زوجي ال هنأ ملعاو

 ملو « تاقوألا ضعب يف ناك اذإ نكلو « نذؤملا ةباجإ بوجو ىلعو « ةعامجلا
 . ملعأ هللاو ءدحأ هظقوي ملو « ءادنلا عمسي
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 ابتقو نع ةالصلا ترخأ اذإ

 : ( ۷١ ص ۲ + ) هللا همحر يلاسنلا مامإلا لاق
 نع مصاع نع شايع نب ركب وبأ انثدح : لاق ديعس نب هللا دييع انربخأ

 مكلعل » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نع رز

 ةالصلا اولصف مهومتكردأ نإف < اهتقو ريغل ةالصلا نولصي اماوقأ نوكردتس

 . ( ةحبس اهولعجاو مهعم اولصو « اتقول
 . نسح ثيدح اذه

 .( ۳۹۸ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 :(994 ص 7 ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 يعازوألا انربخأ ديلولا انربخأ يقشمدلا محد مهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح

 نب ورمع نع طباس نب نمحرلا دبع نع - ةيطع نبا : ينعي = ناسح انثدح
 هللا ىلص هللا لوسر لوسر نما ليج نب ذاعم انيلع مدق : لاق يدوألا نوميم
 شجأ لجر ءرجفلا عم هريبكت تعمسف : لاق انيلإ ملسو هلآ لعو هيلع

 مث ٠ اتيم ماشلاب هتفد ىتح هتقراف امف « يتبع هيلع تيقلاف : لاق « توصلا

 لاق : لاقف « تام ىتح هتمزلف دوعسم نبا تيتأف هدعب سائلا هقفأ ىلإ ترظن
 ءارمأ مكيلع تنأ اذإ مكب فيك ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ٍلص هللا لوسر يل

 كلذ ينكردأ اذإ ينرهأت امف : تلق ؟ « اهتاقيم ريغل ةالصلا نولصي

 . ( ةحبس مهعم كتاولص لعجاو « اهتاقيمل ةالصلا لص » : لاق ؟ هللا لوسر اي

 . حيحص ثيدح اذه

 ىلوألا ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا لضف

 :(5اه0) هللا ههر دمحأ مامإلا لاقو

 بويأ يلأ نع تباث نع - ةملس نبا : ينعي - دامح انثدح نافع انثدح

 نأ ول : فون لاقف اعمتجا - صاعلا نبا : ينعي - ورمع نب هللا دبعو افون نأ
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 ةفكلا يف هللا الإ هلإ ال تعضوو «نازيملا ةفك يف عضو امف امو ضرألاو تاولمسلا

 ديدح نم اقبط نك نهيف امو ضرألاو تاولمسلا نأ ولو « نهب تحجرل ىرخألا
 هللا دبع لاقف « لجو زع هللا ىلإ يهتنت ىتح نيتقرخل هللا الإ هلإ ال : لجر لاقف
 بقعف « برغملا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم انيلص : ورمع:نبا
 رسحي داك دقو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص ءاجف « عجر نم عجرو بقع نم
 نم اباب حتف دق مكبر اذه « نيملسملا رشعم !ورشبأ » : لاقف ؛ هيتبكر نع هبايث
 مهو « ةضيرف اوضق يدابع ءالؤه :لوقي .ةكئالملا مكب يهابي ءامسلا باوبأ

 . « ىرخأ نورظتني

 : ( 1۷١۳ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 يأ نع ينانبلا تباث نع ةملس نب دامح انثدح ىموم نب نسح انثدح

 هللا ىلص يبنلا نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو يلاكبلا فون نع يدزألا بويأ
 .سفنلا هزفح دقو «هيتبكر نع هبوث رسحي داك نإو :دازو .هلثم «ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 : ( ٥٩ ص ج ) هللا هجر يلاسنلا مامإلا لاق

 نب ىبحي نأ ةبقع نب شايع نع رضم نب ركب انثدح : لاق ةبينق انربخأ
 تعمس : لوقي هلع هللا يضر يدعاسلا لكهس تعمس : لاق هثدح نوميم

 رظتتي دجسملا يف ناك نم » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . « ةالصلا يف رهف ةالصلا

 . نسح ثيدح اذه

 : لاقف ( ۳۳١ ص هج ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 « نوميم نب ىبحي ينثدح - ةبقع نبا ينعي - شايع انث نمحرلا دبع وبأ انث
 - ةبقع نبا : ينعي - شايع ينثدحو : لاق . بابحلا نب ديز نيسحلا وبأو
 تعمس : لاقف دعس نب لهس انيلع فقو : لاق ىنعملا نوميم نب ىيحي ينثدح

 رظتني دجسملا يف سلج نم » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . « ةالصلا يف وهف ةالصلا
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 ءاشعلا ةالص ريخأت لضف

 : ١( ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 انرظتنا : لاق ديعس يأ نع ةرضن يبأ نع دواد نع يدع يأ نب دمحم انث

 رطش نم وحن بهذ ىتح ءاشعلا ةالص ةليل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اوذخأ دق سانلا نإف مكدعاقم اوذخ » : لاق مث انب ىلصف ءاجف : لاق « ليللا

 فيعضلا فعض الولو « اهومترظتنا ذنم ةالص يف اولازت نل مكنإو « مهعجاضم

 . « ليللا رطش ىلإ ةالصلا هذه ترخال « ةجاحلا يذ ةجاحو مقسلا مقسو

 . ملسم طرش ىلع ‹ حيحص ثيدح اذه

 :( 9١ ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاقو

 يلأ نع دنه يبأ نب دواد انربخأ لضفملا نب رشب انربخأ ددسم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انيلص : لاق يردخلا ديعس يأ نع ةرضن
 اوذخخ » : لاقف ليللا رطش نم وحن ىضم ىتح جرخي ملف ةمتعلا ةالص ملسو هلآ
 « مهعجاضم اوذخأو اولص دق سانلا نإ » : لاقف اندعاقم انذخأف ٠ كدعاقم
 مقسو فيعضلا فعض الولو « ةالصلا مترظتنا ام ةالص يف اولازت مل مكنإو

 . « ليللا رطش ىلإ ةالصلا هذه ترخأل ؛ عقسلا
 نب رذنم : وه ةرضن وبأو « ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 كلام

 اجر هجام نباو ء( 758 ص +١ ) ياسا هجرخأ ثيدحلا

 . ( ۲۲٢ ص

 : ( ٤٤۲ ص ۳ + ) هللا همحر ىلعي وبأ لاقو

 نايفس يبا نع ناميلس نع ةدئاز نع يلع نب نيسح انثدح ركب وبأ انثدح
 فصتنا ىتح اشيج ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر زهج : لاق رباج نع
 متنأو ءاودقرو ساتلا للص دق » : لاقف انيلإ جرح مث ء كلذ غلب وأ ء ليلا

 . « اهومترظتنا ام ةالص يف اولازت نل مكنإ امأ ء ةالصلا هذه نورظتنت
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 نارهم نبا وه ناميلسو « ةمادق نبا : وه ةدئازو . حيحص ثيدح اذه

 ةياورلاب روهشم شمعألا نإف ؛ نتحمل لوقي اک ناخرط نہاب سیلو « شمعألا

 ةبيش ينأ نبا دنع هب احرصم ءاج دقو « عفان نب ةحلط وهو « نايفس ينأ نع
 . شمعألا هنأ ةدئاز قيرط نم ( 4.8١ ص ١ ج)

 هنأ قيزر نب رامع قيرط نم ( 757 ص ۲ + ) دمحأ مامإلا دنعو
 . شمعألا

 : ( ۴۷٣۰ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 نع مصاع نع نابيش انثدح : الاق ىسوم نب نسحو رضنلا وبأ انثدح

 ةالص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر رخأ : لاق دوعسم نبأ نع رز

 سيل هنإ امأ » : لاق ةالصلا نورظتني سانلا اذإف ؛ دجسملا ىلإ جرح مث ءاشعلا

 ءالؤه لزنأو : لاق « « ريغ ةعاسلا هذه يف هللا ركذي دحأ نايدألا هذه لهأ نم

 ريخ نم اولعفي امو ] غلب ىتح # باتكلا لهأ نم ءاوس اوسيل إل : تايآلا
 . ( نيقحلاب ملع هللاو هورفكي نلف

 . نسح ثيدح اذه

 دانسإلا اذهب مصاع نع هاور ملعن ال : ةبقع لاقو « رازبلا هجرخأ ثيدحلا

 . ناييش الإ

 . ( ۴۷١ ص ١ + ) يلعلا دصقملا يف ا ىلعي وبأ هجرخأو
 . ( 1١ ص ) دراوملا يف م نابح نباو

 :( م6 ص ۲ ج ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 دعس نب دشار نع زيرح انثدح يا انث يصمحلا “نافع نب ورمع انثدح
 هللا ىلص يبنلا انيقبأ : لوقي لبج نب ذاعم عمس هنأ ينوكسلا ديمح نب مصاع نع

 « جراب سيل هنأ ناظلا نظ ىتح رخأتف ةمتعلا ةالص يف ملسو هلآ ىلعو هيلع
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا جرخ ىتح كلذكل انإف ىلص : لوقي انم لئاقلاو

 )١( ديعس نيا : وه ناثع .
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 اهب ملضف دق مكنإف ؛ ةالصلا هذهب اومتعأ ٠ : لاقف « اولاق اك هل اولاقف « ملسو
 . « مكلبق ةمأ اهلصت ملو « مثألا رئاس ىلع

 . نويصمح تاقث هلاجرو ‹ حيحص ثيدح اذه

 هملعي ال هنإ : رازبلا لوقو . ىرت اک ذاعم نم عم دق ديمح نب مصاعو
 ملع نمو « ذاعم نم هعامس اتبثأ ينطقرادلاو دعس نبا نأب عوفدم ذاعم نم هعمس

 . ملعي مل نم ىلع ةجح

 اهدعب ثيدحلاو ءاشعلا ةالص لبق مونلا ةيهارك

 نيملسملا حلاصم يف وأ ملعلا بلط يف الإ

 قيقحتب ( 747 ص ١ + ) ةيلاعلا بلاطملا يف رجح نبا ظفاحلا مامإلا لاق
 : هللا هظفح زيزعلا دبع نب دمحم نب رصان : خألا

 تعم“ : لاق ةورع نب ماشه نع ملس نب ىب انثدح رمع يلأ نبا لاق
 بارعألا اهيمست يتلا - ءاشعلا دعب يمالك نينمؤملا مأ ةشئاع تعمس : لوقي يأ
 وأ - ةيرع اي : تلاقف « فعس اهنيبو اهنيب ةرجح يف انكو : لاق ٠ - ةمتعلاب

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ام ينإ ؟ رمسلا اذه ام : ةورع اي
 . منغيف ايلصم امإو ‹ ملسيف امئان امإ « اهدعب اثدحتم الو ‹ ةالصلا هذه لبق امئان

 . نسح ثيدح اذه

 ناذألا لضف

 : ١۳ ص ۲ + ) هللا همحر يفاسنلا مامإلا لاق
 نع يلأ انثدح : لاق ماشه نب ذاعم انثدح : لاق ىنثملا نب دمحم انربخأ

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا يبن نأ بزاع نب ءاربلا نع قاحسإ يأ نع ةداتق

 هل رفغي نذؤملاو < مدقملا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ » : لاق ملسو
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 . « هعم لص نم رجأ لثم هلو  سبايو بطر نم هعمس نم هقدصيو « هتوص دمب
 . نيخيشلا طرش ىلع ثيدح اذه
 . ( ۲۸٤ ص ٤ ج ) دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 :( 17451 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةبورع يأ نع باهولا دبعو ةدانق انثدح ديعس انثدح رشب نب دمحم انثدح

 هللا لوسر عم نحن انيب : لاق دوعسم نب هللا دبع نع صوحألا ينأ نع ةدانق نع

 هللا ربكأ هللا : يداني ايدانم انعم هرافسأ ضعب يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 : لاقف « ٠ ةرطفلا ىلع ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا يبن لاقف « ربكأ

 جرخ » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبتلا لاقف . هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 . اهب ىدانف ةالصلا هتكردأ ةيشام بحاص وه اذإف ؛ هانردتباف : لاق « رانلا نم

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 يف يناربطلا هجرخأو ع( ۲۷١ ص ٩ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا
 »١١١(. ص ١٠ج ) ءاعدلا يفو (4١١و “١١ ص ٠١ + ) ىربكلا

 ١97(: ص ه + ) هللا همحر دحأ مامإلا لاق

 ناسيك نب حلاص انث ةملس يلأ نب هللا دبع ني زيزعلا دبع "نع ديزي انث

 ناسيك نب حلاص نع ةملس يلأ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع انث : لاق رضنلا وبأو

 هللا لوسر لاق : لاق ينهجلا دلاخ نب ديز نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع

 . ٠ ةالصلا ىلإ وعدي هنإف ؛ كيدلا اوبست ال » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىبن : رضنلا وبأ لاق : ينأ لاق

 . « ةالصلاب نذؤي هنإ ١ : لاقو ‹ كيدلا بس نع

 ( 1 ص ١4 + ) هللا همحر دواد وبأ هجرخأ دقو « حيحص ثيدح اذه

 . هب« ناسيك نب حلاص نع دمحم نب زيزعلا دبع انريخأ ديعس نب ةبيتق انثدح : لاقف

 : هللا همحر لاقف ( ٥٠١ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف يناسنلا هجرخأو

 . نوراه نبا : وه ديزيف « هاننبنأ ام : باوصلاو ء زيزعلا دبع نب ديزي : لصألا يف (1)

 ٠ه



 ريزعلا دبع انثدح : لاق دواد نب ىموم ينثدح : لاق بوقعي نب ميهاربإ ينريخأ

 . هب « ةملس يآ نبا

 قازرلا دبع فئصمب اقحلم ( ۲٠۲ ص ١١ + ) عماجلا يف رمعم هجرخأو
 ينهجلا دلاخ نب ديز نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ناسيك نب حلاص نع

 : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع حاص اكيد لجر نعل : لاق
 . ٠ ةالصلل وعدي هنإف ؛ هنعلت الو

 قازولا دبع انث : هللا همحر لاقف ( ١١١ ص 4 ج ) دمحأ هجرخأ اذكو

 نب ديز نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع ناسيك نب حلاص نع رمعم انأ
 . هب « دلاع

 نب زيزعلا دبع ثيدح نم ( 488 ص ) دراوملا يف اك نابح نبا هجرخأو
 . هب ءةملم يبأ نب هللا دبع

 « الس رم ةليللاو مويلا يف يناسنلا دنع دمحم نب ريهز ثيدحلا اذه ىور دقو
 . هلاسرإو هلصو يف ( 755 ص ۲ + ) يديمحلا دنع ةنيبع نب نايفس ككشتو

 ١ + ) راتسألا فشك يف اك رازبلا دنع يجنزلا دلاخ نب ملسم هاورو
 نع هيبأ نع هللا دبع نب نوع نع ناسيك نب حلاص انث : هيف لاقف ( ٤۳۳ ص
 . هركذف « دوعسم نبا : وهو هللا دبع

 ناسيك نب حلاص نع باوصلاو « دلاخ نب ملسم هيف أطخأ : رازيلا لاق
 . دلاخ نب ديز نع “هللا ديبع نع

 نايفس ككشتو « ةفيعض دلاخ نب ملسمو دمحم نب ريهز ةياورو
 ريهز نم حجرأ اهو « اكشي مل ةملس يأ نب زيزعلا دبعو رمعم ذإ ؛ هرضي ال
 . هلل دمحلاو ثيدحلا حصف « هلسرأ يذلا دمحم نبا

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « دلا نب ديز نب هللا دبع نع : لصألا يف .

 ها



 رجفلا غزب اذإ نذؤي نذؤملا

 : ( ٩۱۰ ص ۲ جر هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةريره يأ نع ةملس يأ نع ورمع نب دمحم نع دامح انث حور انث
 ىلع ءانإلاو ءادنلا كدحأ عمس اذإ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا
 . 6 هلم هتجاح يضقي ىتح هعضي الف هدي

 هللا لص يبنلا نع ةريره يلأ نع رامع يأ نب رامع نع دامح انث حور انث
 . رجفلا غرب اذإ نذؤي نذؤملا ناكو : هيف دازو « هلثم « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 « ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع هيوري ةرات « ةملس نبا : وه دامحو

 . امهنم هعمس دق نوكي نأ نم عنام الو « رامع يآ نب رامع نع ىرخأو

 : لاق يزارهألا قاحسإ نب دمحأ انثدح : ( 5758 ص ٣ ج ) ريرج نبا لاقو
 . هب « ةملس يلأ نع ورمع نب دمحم نع دامح انثدج لاق ةدابع نب حور انثدح

 قاحسإ نب دمحأ : وه بيذهتلا بيذهت يف هتمجرت يزاوهألا قاحسإ نب دمحأ
 . قودص « اًريسي اعيش هنع انبتك : اضيأ لاقو . ملاص : يناسنلا لاق « ىسيع:نبا

 :( 175ه ص ٦ + ) هللا ههر دواد وبأ لاقو

 ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم نع دامح انربخأ دامح نب ىلعألا دبع انثدح

 عمس اذإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع
 . « هتجاح يضقي ىتح هعضي الف هدي ىلع ءانإلاو ءادنلا ىدحأ

 . نسح ثيدح اذه

 : لاقف ( 455 ص ١ + ) هللا همحر احلا هجرخأو
 e NEE تا مدع اللا BER NRA e نأ !ظليع اما ل

 امم سا 8

 اذ « هاجرخي والدم طرق لع دج ا لاك مني ٠ يسرتلا دامح

 . نازيلل يف اك تاعباخملا يف الإ ملسم هل جرخي مل ورمع نب دمحمو « لاق
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 ناذألاب توصلا عفر

 :( 51701 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 نع دهاجم نع شمعألا نع قيزر نب رامع انثدح باوجلا وبأ انثدح

 نذؤملل رفغي ٠ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا

 . ١ هتوص عم سبايو بطر لک هل دهشيو « هتوص دم
 . حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه
 لاقف ١8٠١٠( ص ١ + ) راتسألا فشك يف ام رازبلا هجرخأ ثيدحلا

 « باوج نب صوحألا باوجلا وبأ انث يمرخما هللا دبع نب دمحم انثدح : هللا همحر

 . هب

 نع هب درفت « هجولا اذه نم الإ رمع نبا نع هملعن ال : رازبلا لاق مث
 . باوجلا وبأ رامع نعو « رامع شمعألا

 ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ

 : ( 3١0 ) هللا هحر دمحأ مامالا لاق
 نع ةكيلم يأ نب هللا دبع نع رماع وبأ عسر نب حلاص انثدح ديزي انثدح

 . « اعبرأ حبصلا يلصتأ » : لاقف هبوثب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر بذجف نيتعكرلا يلصي لجر ماقف حبصلا ةالص تميقأ : لاق سابع نبا

 . ملسم طرش ىلع « نسح ثيدح اذه
 ريهز انثدح : هللا همحر لاقف ( ٤٤٩ ص 4 ج ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب « متسر نب اص انثدح حارجلا نب عيكو انثدح

 نيترم نيترم ناذألا
 : ( ۲۰١ ص ۲ ج ر هللا همر دواد وبأ مامإلا لاق

 تعم : لاق ةبعش انثدح : لاق رفعج نب دمحم انثدح راشب نب دمحم انثدح
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 دهع ىلع ناذألا ناك اإ : رمع نبا نع ىنثملا نب ملسم نع ثدحي رفعج ابأ

 ريغ « ةرم ةرم ةماقإلاو « نيترم نيترم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 مث انأضوت ةماقإلا انعم“ اذإف « ةالصلا تماق دق « ةالصلا تماق دق : لوقي هنأ

 . ةالصلا ىلإ انجرخ

 . ثيدحلا اذه ريغ رفعج يلأ نع عمسأ مل : ةبعش لاق

 يدقعلا : ينعي - رماع وبأ انثدح سراف نب ىبحي نب دمحم انثدح

 - نايرعلا دجسم نذؤم - رفعج يبأ نع ةبعش انثدح - ورمع نب كلملا دبع
 قاسو ورمع نبا تعم : لوقي ربكألا دجسم نذؤم ىنخملا ابأ تعم : لاق

 . ثيدحلا

 لاق « ملسم نب ميهاربإ نب دمحم : وه رفعج وبأو . نسح ثيدح اذه
 . بيذبتلا بيذبت يف اک هب سأب ال : ينطقرادلاو نيعم نبا هيف

 يف اي ةقث : ةعرز وبأ لاق « ىتثملا نب ملسم : وه ىتملا وبأو .

 . بيذتلا بيذبت
 ١(. ص ۲ + ) یاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 ريبكتلا عيرت

 ١59(: ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 قاحسإ نب دمحم نع ينأ انثدح بوقعي انثدح روصنم نب دمحم انثدح

 نب ديز نب هللا دبع نب دمحم نع يميتلا ثراحلا نب مهاربإ نب دمحم ينثدح
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ امل : لاق ديز نب هللا دبع ينأ ينثدح هبر دبع

 مان انأو يل فاط « ةالصلا عمجل سانلل هب برضيل ؛ لمعي سوقانلاب ملسو هلآ

 امو : لاق ؟ سوقانلا عيبتأ « هللا دبع اي : تلقف « هدي يف اًسوقان لمحي لجر

 نم ريخ وه ام ىلع كلدأ الفأ : لاق « ةالصلا ىلإ هب وعدن : تلقف ؟ هب عنصت

 « ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقت : لاقف لاق « لب : هل تلقف ؟ كلذ

 هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ
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 ىلع يح ءةالصلا ىلع يح <« ةالصلا لع يح . هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ
 رخخأتسا مث : لاق . هللا الإ هلإ ال « ريكأ هللا « ربكأ هللا , حالفلا ىلع يح « حالفلا

 «ربكأ هللا « ربكأ هللا : ةالصلا تمقأ اذإ لوقت مث : لاق مث « ديعب ريغ ينع

 يح « ةالصلا ىلع يح « هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 هلإ ال « ربكأ هللا ربكأ هللا , ةالصلا تماق دق « ةالصلا تماق دق « حالفلا ىلع

 هتريخأف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تينأ تحبصأ املف . هللا الإ
 « تيأر ام هيلع قلأف لالب عم مقف « هللا ءاش نإ قح ايؤرل اهنإ » : لاقف تيأر اب

 « هتيب يف وهو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع كلذ عمسف : لاق « « هب نذؤيلف

 ام لثم تيأر دقل هللا لوسر اي قحلاب كثعب يذلاو : لوقي هءادر رجي جرخف
 . «دمحلا هللف ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف « يرأ

 ١ ج ) هجام نباو ء( ه5“ ص ١ ج ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 . حيحص نسح ثيدح دهز نب هللا دبع ثيدح : يذمرتلا لاقو « ( ۲۳۲ ص

 رابخأ يف سيل : لوقي ىمحي نب دمحم تعم : ( ۱۹۳ ص ١ + ) ةميزخ نيا لاقو
 ديز نب هللا دبع نب دمحم نأل ؛ اذه نم حصأ ناذألا ةصق يف ديز نب هللا دبع

 قاحسإ نب دمحم ربخو : ( ۱۹۷ ص ١ + ) اضيأ ةميزخ نبا لاقو « هيبأ نم هعمس

 حيحص تباث هبر دبع نب ديز نب هللا دبع نب دمحم نع مهاربإ نب دمحم نع
 نب دمحمو « هيبأ نم هعمس دق ديز نب هللا دبع نب دمحم نأل ؛ لقنلا ةهج نم

 هسلد امم وه سيلو « يميتلا ثراحلا نب مهاربإ نب دمحم نم هعم دق قاحسإ

 . قاحسإ نب دمحم

 اًرجأ هناذأ ىلع ذخأي ال نذؤملا

 2 ( 784 ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 يأ نع يريرجلا ديعس انربخأ دامح انثدح : لاق ليعامسإ نب ىموم انثدح

 « هللا لوسر اي : لاق صاعلا يلأ نب ناثع نع هللا دبع نب فرطم نع ءالعلا
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 انذوم ذختاو « مهفعضأب دنقاو « مهمامإ تنأ » : لاق « يموق مامإ ينلعجا

 . « اًرجأ هناذأ ىلع ذحأي ال
 رطشلا ىنعم ملسم جرخأ دقو « ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 . ( ۳٤۲ ص ١ ج ) صاعلا يأ نب نافع ىلإ رخآ دنسب هنم لوألا
 ىور نمت وهو « ةملس نب دام هنع يوارلا نكلو « طلتخم يريرجلا ديعسو

 . تارينلا بكاوكلا يف اک طالتخالا لبق هنع

 اجر هجام نباو ء(١" ص ١+٠ يفاسنلا هجرخأ ثيدحلا
 . ۲۳۹٣ صا

 ناذألا ةيعرش لوأ
 : ( ۱٦١ ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 : الاق - متأ دابع ثيدحو - بويأ نب دايزو يلتخلا ىموم نب دابع انثدح

 سنأ نب ريمع يلأ نع رشب وبأ انربخأ : دايز لاق « رشب يلأ نع مشه انثدح
 ةالصلل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا متها : لاق راصنألا نم هل ةمومع نع
 اهوأر اذإف « ةالصلا روضح دنع ةيار بصنا : هل ليقف « اه سانلا عمجي فيك

 « روُبَشلا ينعي - نَا هل ركذف : لاق . كلذ هبجعي ملف ءاضعب مهضعب نذآ
 « « دوهيلا رمأ نم وه و : لاقو « كلذ هبجعي ملغ- دوبيلا روبش : دايز لاقو

 هللا دبع فرصناف . « ىراصنلا رمأ نم وه » : لاقف سرقانلا هل ركذف : لاق

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌّمَهِل متهم وهو هبر دبع نب ديز نبا
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ادغف : لاق « همانم يف ناذألا يرأف
 « ناذألا ينارأف تآ ينانأ ذإ ناظقيو مان نيبل ينإ « هللا لوسر اي : لاقف « هربخأف
 : لاق « امري نيرشع همتكف ‹« كلذ لبق هار دق باطخلا نب رمع ناكو : لاق
 « ؟ ينريخت نأ كعنم ام ة : هل لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ربخأ مث
 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف « تبيحتساف ديز نب هللا دبع ينقبس : لاقف
 : لاق « هلعفاف ديز نب هللا دبع هب كرمأي ام رظناف مق لالب اي » : ملسو هلا

 . لالب نذأف

 هك



 . بيذبتلا بيذهت يف اک دعس نبا هقثو دق ريمع وبأو « نسح ثيدح اذه
 . ريمع يأ ةمجرت يف بيذهتلا بيذهت يف اك ةباحصلا نم ريمع يأ ةمومعو

 نسمتؤم نذؤملا
 : ( ۲٣۰ ص هجر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 بلاغ وبأ ينثدح - دقاو نبا ينعي - نيسح ينربخأ بابحلا نب ديز انث
 مامإلا و : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي ةمامأ ابأ عمس هنأ

 . « نمتْوم نذؤملاو « نماض

 . نسح ثيدح اذه

 ةباجإلا هتمزل ءادنلا عج نم

 : ( ۲٣۷ ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبا لاق
 نع ةلدهب نب مصاع نع ديز نب دامح انئدح برح نب ناميلس انثدح

 : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لأس هنأ موتكم مأ نبا نع نيزر يب
 « ينمئالي ال دئاق يلو « رادلا عساش « رصبلا ريرض لجر يفإ « هللا لوسر اي

 « معن : لاق « ؟ ءادنلا عمست له » : لاق ؟ ينيب يف يلصأ نأ ةصخر يل لهف
 .« ةصخر كل دجأ الو : لاق

 . يدسألا كلام نب دوعسم : وه نيزر وبأو « نسح ثيدح اذه
 .(19550 ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ٤۲۳ ص ۳ ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو
 هللا دبع نع نيصحلا انث - ملسم نبا ينعي - زيزعلا دبع انث دمصلا دبع انث

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ موتكم مأ نبا نع داملا نب دادش نبا
 مث . اًمامإ سانلل لعجأ نأ مهأل ينإ » : لاقف ةقر موقلا يف ىأرف دجسملا ىتأ
 لاقف « « هيلع هتقرحأ الإ هتيب يف ةالصلا نع فلختي ناسنإ ىلع ردقأ الف جرخأ

 هال



 ىلع ردقأ الو ارجشو الخن دجسملا نيبو ينيب نإ « هللا لوسر اي : موتكم مأ نبا
 : لاق « ؟ ةماقإلا عمستأ ٠ : لاق ؟ ينيب يف يلصأ نأ ينعسيأ « ةعاس لك دئاق

 . ٩ اهتاف و :لاق « معن

 نبا : وه نيصحلاو ‹ حيحصلا لاجر هلاجر ‹ حيحص ثيدح اذه

 . ثراولا دبع نبا وه دمصلا دبعو « صحرلا دبع

 رطملا لاح يف ‹ لاحرلا يف ةالصلا : نذؤملا لوقي

 :( 4١8 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق سوأ نب ورمع تعمس : لاق رانيد نب ورمع نع رعسم انث ميعن وبأ انث
 - ةالصلا تماق نيح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدانم عم نم ينربخأ

 . ناك رطمل ؛ مكلاحر يف !ولص نأ : - اذه وحن وأ ةالصلا تناح نيح وأ

 ؛ يلاحصلا ماهبإ رضي الو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ضفاورلا فونأ مغر ىلعو « لودع مهلك ةباحصلا نأل

 ةدرابلا ةليللا يف دجسملا يف ةالصلا رضحمي مل نم ىلع جرح ال

 :( 5۰۲ ص ١ جر هللا همحر يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا لاق

 « يناحل تحت انأو « درب اهيف ةليل يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نذؤم نذأ

 . جرح الو : لاق . جرح الو : هناسل ىلع هللا يقلي نأ تينمنف

 : ( 1۷ ص ۲ + ) يفاثملاو داحآلا يف مصاع يلأ نبا هجرحأو

 ىلوم عفان ينربخأ حرج نبا.انث قازرلا دبع انث يلع نب نسحلا انثدح : لاق

 . هركذف « هنع هللا يضر ماحنلا معن نع هللا دبع نع رمع نبا

 « ماحنلا معن نب هللا دبع نع : لاق اعفان نأ وهو « فيحصت عقو دقو

 فنصم يف اک ماحنلا معن نع - رمع نبا وهو - هللا ديع نع : وه انإو

 هم



 . ماحلا كردتسمو قازرلا دبع

 مو ع دانسإلا حيحص : لاقو ( ۲١۹ ص ”+ج) احلا هجرخأو

 . هاجرخي

 : ( ١4 ص 7 ج ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاقو

 سوأ نب ورمع نع رانيد نب ورمع نع نايفس انثدح : لاق ةبينق انربخأ
 - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا يدانم عم هنأ فيقث نم لجر انأبنأ : لوقي

 « حالفلا ىلع يح « ةالصلا ىلع يح : لوقي - رفسلا يف ةريطم ةليل يف ينعي
 70. مكلاحر يف اولص

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 قازرلا دبع انث : لاقف ( ۷۳۷ ص ٠ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرحأو

 . هب « راند نب ورمع ينربخأ عرج نبا ينربخأ

 : ( 785 ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 موي نأ هيبأ نع حيلملا يبأ نع ةداتق نع مامه انأبنأ ريثك نب دمحم انثدح

 ةالصلا نأ هيدانم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا رمأف رطم موي ناك نينح
 . لاحرلا يف

 مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 . اهاجرخي نأ اًملسمو يئراخبلا يتطقرادلا

 هعباتو « دمحأو يفاسنلا دنع اك ةبعش هنع هاور دقف اسلدم ناك نإو ةدانقو
 . قازرلا دبعو دمحأ دنع ةبالق وبأ

 ١ ج ) هجام نباو ١١١(« ص ۲ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . ( ۳۰۲ ص

 .(ه١0 ص ١ + ) قازرلا دبعو « ( 74 ص هج ) دمحأو
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 سمخلا تاولصلا بوجو
 : ( ۳۸۹ ص ١ + ) هللا همحر ملاجلا لاق

 هللا دبع انث يلالوخلا رصن نب رحب انث بوقعي نب دمحم سايعلا وبأ انثدح

 تعم : لاق يعالكلا رماع نب ىبحي يأ نع حلاص نب ةيواعم يلربخأ بهو نبا
 عادولا ةجح يف انيف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق : لوقي ةمامأ ابأ

 « سانلا عمسي لواطتي باكرا يزرغ يف هيلجر لعج دق « ءاعدجلا هتقان ىلع وهو

 دهعت اذامف : سانلا فئاوط نم لجر لاقف « ؟ ينوص نوعمست الأ و : لاقف

 ةاكز اودأو « جر هش اوموصو « مكسمخ اولصو « مكبر اودبعا 9 : لاقف ؟ انيلإ

 لثمف ةمامأ ابأ اي : تلق : لاق « مكبر ةنج اولخدت « مكرمأ اذ اوعيطأو « مكلاومأ

 « ريعبلا محازأ « ةنس نيثالث نبا ذئموي « يخأ نباه : لاق ؟ ذئموي تنأ نم

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ ابرق هجرحدأ
 . هاج رخ ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۲١۱ ص ۰ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 تعم : لاق رماع نب ملس يتثدح ملاص نب ةيواعم انث بابحلا نب ديز انث

 سانلا بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لوقي ةمامأ ابأ

 : لوقي لواطتي لحرلا زارغ يف هلجر عضاو ءاعدجلا ىلع وهو عادولا ةجح يف
 « مكبر اودبعا » : لاق ؟ لوقت ام : موقلا رخآ نم لجر لاقف « ؟ نوعمست الأ »

 « مكرمأ اذ اوعيطأو , مكلاومأ ةاكز اودأو « کر هش اوموصو . مكسمخ اولصو

 : لاق ؟ ةمامأ ابأ اي ثيدحلا اذه تعم“ مكذمف : هل تلق « « مكبر ةنج اولخدت

 . ةنس نيثالث نبا انأو

 ةيواعم نع نمحرلا دبع انث ( ۲٠۲ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هپ « حلاصإ نبا

 . نسح ثيدح اذه



 :( 445 ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ىنحي ينعي - ريكب يها نباو دابع نب لبش ينثدح ثراحلا نب هللا دبع انث

 ورمع نع ثدحي ةعزق ابأ تعم“ : لاق ىنعملا دابع نب لبش انث - ريكب ينأ نبا
 هيلع هللا لص يبنلل لاق هنأ هببأ نع يزببلا ةيواعم نب مكح نع ثدحي رانيد نبا
 يذلا ام يفربخت ىتح « هيدي عباصأ رشنو « اذكه « تفلح ينإ : ملسو هلآ ىلعو

 : لاق « مالسإلاب ىلاعتو كرابت هللا ينثعب ٠ : لاق « هب ىلاعتو كرابت هللا كنعب

 « هلوسرو هدبع ادمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش » : لاق ؟ مالسإلا امو

 دحأ نم زعو لج هللا لبقي ال « ناريصن ناوخأ  ةاكزلا يتؤتو « ةالصلا ميقتو
 اندحأ جوز قح ام « هللا لوسر اي : تلق : لاق «  همالسإ دعب كرشأ ةبوت

 هجولا برضتالو « تيستكا اذإ اهوسكتو « تلكأ اذإ اهمعطت » : لاق ؟ هيلع

 انهله « نورشحت انهله و : لاق مث « تيبلا يف الإ رجهت الو « حبقت الو

 موي نوفوت « مكهوجو ىلعو ةاشمو انابكر ٠ اثالث « نورشحت انهله « نورشحت
 موي نوتأت « ىلاعتو كرابت هللا ىلع اهمركأو مألا رخخآ متنأ . ةمأ نوعبس ةمايقلا
 . « هذخف مدحأ نع برعي ام لوأ « مادفلا مكهاوفأ ىلعو ةمايقلا

 . « نورشحت انهله ىلإ ٠ : لاقف ماشلا ىلإ هديب راشأف ريكب يبا نبا لاق

 نم اذهو ءريجح نب ديوس : وه ةعزق وبأو « حيحص ثيدح اذه
 . اهاجرخي نأ اًملسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا

 امنوكو نيملسملا سوفن يف ةالصلا ةيمهأ
 مالسإلا نم هنوكرتي ام رخا

 ناميلس نأ هللا ديبع نب ليعامسإ نب زيزعلا دبع ينثدح ملسم نب ديلولا انث

 هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر نع لهابلا ةمامأ يبأ نع مهثدح بيبح نبا

 ثبشت ةورع تضقتنا املكف « ةورع ةورع مالسإلا ىرع نضقنيل » : لاق ملسو
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 . « ةالصلا نهرخآو . مكحلا اضقن نهوأو « الت يتلاب سانلا
 . نسح ثيدح اذه

 لاقف ( 4١5 ص ١ + ) ةالصلا يف رصن نب دمحم هجرخأ ثيدحلا
 . هب « ملسم نب ديلولا انث يدنسملا دمحم نب هللا دبع رفعج وبأ انثدح : هللا همحر

 ةالصلا لضف

 :( ۲٤۸ ص ۰ + ) هللا هجر دحأ مامإلا لاق

 نب دمحم نع ةنيبع يلأ لوم لصاو نع مامه نع ماشه نع حور انث
 هللا لص هللا لوسر ًاشنأ : لاق ةمامأ يأ نع ةويح نب ءاجر نع بوقعي ينأ
 « ةداهشلاب يل هللا عدا « هللا لوسر اي > تلقف هتيتأف « ةوزغ ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ًاشنأ مث : لاق ءانمنغو انملسف : لاق « مهمنغو مهملس مهللا ١ : لاقف
 : تلقف هتينأف ءانلاث اوزغ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 « ةداهشلاب يل هللا وعدت نأ كتلأسف هذه يترم لبق نيترم كنيتأ ينإ « هللا لوسر اي
 للا لوسر اي « انمتغو انملسف « انمئغيو انملسي نأ لجو زع هللا توعدف
 «انمتغو انملسف : لاق « مهمنغو مهملس مهللا ٠ : لاقف « ةداهشلاب يل هللا عداف
 لثم ال هنإف ؛ موصلاب كيلع ٠ : لاق لمعب ينرم « هللا لوسر اي : تلقف هتينأ مث
 ناكف : لاق امايص الإ همداخ الو هتأرما الو ةمامأ وبأ يؤر امف : لاق « ٠ هل
 : لاق « لزان مهب لزن.ء فيض مهارتعا : ليق « رابنلاب ناخد مهراد يف يؤر اذإ
 وجرأف مايصلاب انترمأ « هللا لوسر اي : تلقف هتينأ مث « هللا ءاش ام كلذب ثبلف
 ملعا » : لاق « رخآ لمعب ينرمف « هللا لوسر اي « هيف انل هللا كراب دق نوكي نأ
 . « ةئيطخ اهب كنع طحو ةجرد اهب كل هللا عفر الإ ةدجس هلل دجست نل كنأ

 بوقعي يأ نب هللا دبع نب دمحم انثدح نوميم نب يدهم انث حور انث
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اشتأ : لاق ةمامأ ينأ نع ةويح نب ءاجر نع
 هللا ينعفني كنع هذخآ لمعب ينرم : لاق هنأ الإ هانعم ركذف « هتيتأف ةوزغ ملسو
 . « موصلاب كيلع » : لاق ؛ هب
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 نب هللا دبع نب دمحم نع نوميم نب يدهم انث دقاو نب دامح نب رطف انث
 هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةمامأ يبأ نع ةويح نب ءاجر نع بوقعي يأ
 . هرحن وأ هلثم ملسو

 يدهم انثو دسأ نب زيب انث : ( 559 ص ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . لوألاك الوطم هركذف نوميم نبا

 . هركذف « نوميم نب يدهم انث ديزي انث : ( 508 ص ) لاقو

 ه + ) دمحأ مامإلا هاور دقف ؛ ةحداق ريغ ةلع هلو « حيحص ثيدح اذه

 : لاق يبضلا بوقعي يلأ نب دمحم انث ةبعش انث دمصلا دبع انث : لاقف ( 764 ص

 . هركذف « ةمامأ يبأ نع ةويح نب ءاجر نع ثدحي رصن ايأ تعم“

 ةطساو ركذب ةبعش ىلإ نيقيرط نم ( ١50 ص  ج ) يئاسنلا هجرخأو

 نأل ةحداق ريغ اهنكل « ةلع هذهف « ةويح نب ءاجرو بوقعي ينأ نب دمحم نيب

 رابخإلاب بوقعي يأ نب دمحم ميرصت هيفو « لبق هجرخأ دق هللا همحر يناسنلا
 . ديناسألا لصتم يف ديزملا نم ثيدحلاف اذه ىلعف ةويح نب ءاجر نم

 . هلل دمحلاو ثيدحلا تب

 فسوي انثدح : ( ٥۲ ص ۳ + )راتسألا فشك يف اک رازبلا مامإلا لاق

 ةنيبع نب نايفس انث ىسوم نب هللا ديبع انث ةمارك نب نافع نب دمحمو ىسوم نبا

 يبنلا باحصأ نم الجر نأ سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا نع
 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نذأتساف « ةأرما بحي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 ريدغ ىلع ةأرملاب وه اذإف ريطم موي يف قلطناف « هل نذأف ةجاح يف ملسو هلآ

 اذإف « هركذ كرحي بهذ <« ةأرملا نم لجرلا سلجم اهنم سلج املف « لستغت ءام
 ءهل كلذ ركذف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا أف ماقف « ةبده هب وه

 هللا لزنأف « تاكر عبرأ لص » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا هل لاقف

 نبهذي تانسحلا نإ ليللا نم افلزو رابنلا يفرط ةالصلا'مقأو  :لاعتو كرابت
 . ةيآلا © تائيسلا
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 نع هاور ملعن الو « سابع نبا نع الإ ظفللا اذهب هملعن ال : رازبلا لاق
 . ىسوم نب هللا ديبع الإ ةنييع نبا

 . حيحصلا لاجر هلاجر ‹ حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : ( ٠١۷ ص ٠ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 هللا لوسر نأ ةمامأ يلأ نع بلاغ وأ انأ ةملس نب دامح انث نافع انث

 : ىلع لاقف نامالغ هعمو ربيخ نم لبقأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 ذخ » : لاقف « يل رح : لاقف ٠ تعش امهيأ ذح » : لاقف انمدخأ ء هللا لوسر اي

 برض نع تيبن دق ينإو « ريخ نم انلبقم يلصي هتيأر دق ينإف ؛ هبرضت الو اذه
 مث ء « اريخ هب صوتسا » : لاقف رخآلا مالغلا رذ ابأ ىطعأو « « ةالصلا لهأ
 يصوتسأ نأ ينترمأ : لاق « ؟ كتيطعأ يذلا مالغلا لعق ام رذ ابأ ايو : لاق
 . هتقتعاف اررخ هب

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 1۸ ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاقو
 وبأ انربخأ : لاق - ةملس نبا : وهو - دامح انثدح : لاق جاجح انثدح

 « نامالغ هعم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لبقأ : لاق ةمامأ يأ نع بلاغ
 ينإف هبرضت ال ١ : لاقو « هنع هللا يضر يلعل هيلع هللا تاولص امهدحأ بهوف

 . « انلبقأ ذنم ىلصي هتيأر ينإو < ةالصلا لهأ برض نع تيهن
 : لاقف « هقتعأف « افورعم هب صوتسا و : لاقو امالغ رذ ابأ ىطعأو

 . هتقتعأف اريخ هب يصوتسأ نأ ينترمأ : لاق ٠ ؟ لعفام »
 . لابنم نبا : وه جاجحو « نسح ثيدح اذه
 نسح انث : هللا همحر لاقف ( ٠٠١ ص ه + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 لإ بلاغ وبأ هدنع فحصتو . هب ةملس نب دامح انث : الاق نافعو ىموم نبا
 . بلاط يأ
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 5 ج ) ةالصلا يف هللا همحر يزورملا رصن نب دمحم مامإلا لاقو

 :(9517؟: ص

 انثدح : لاق ةملس نب دامح نع نافع انثدح : لاق ىيب نب دمحم انثدح

 تيه ينإ ٠ : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ةمامأ يلأ نع بلاغ وبأ

 . « ةالصلا لهأ برض نع

 دانسإلا اذهب دامح انثدح : لاق جاجح انثدح : لاق ىيحي نب دمحم انثدح

 . هلثم

 . لاهنم نبا وه : جاجحو ۽« نسح ثيدح اذه

 :( 1784 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 وهو « حون نب دمحم وبأ وه : نمحرلا دبع وبأ لاق - نوميم نب حون انث
 بلاغ وبأ ينثدح ءابهصلا يلأ نب ةبقع ميرخ وبأ انث حون نب دمحم وبأ - بورضملا

 هللا ىلص يبنلا عمس هنأ مهئدح ءايشأ نع هلأسف صمحب ةمامأ ابأ يقل هنأ يبسارلا

 ماقف ةالص ناذأ عمسي ملسم دبع نم ام » : لوقي وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع
 « رطقلا كلذ ددعبف « ءاملا كلذ نم هفك بيصت ةرطق لوأب هل رفغ الإ هثوضو ىلإ

 يهو هتالص ىلإ ماقو « هبونذ نم فلس ام هل رفغ الإ هئوضو نم غرفي ىتح
 . ۲ 9ةلفان

 هللا ىلص هللا لوسر نم اذه تعم تنأأ : ةمامأ يبأل تلق : بلاغ وبأ لاق

 ةرم .ريغ اريذنو اريشب قحلاب هثعب يذلاو يإ : لاق ؟ ملسو هلا ىلعو هيلع
 عست الو نامث الو عبس الو تس الو سم الو عبرأ الو ثالث الو نيترم الو

 . هيدبب قفصو « رشع رشعو رشع الو
  نسح ثيدح اذه

 انآ نوراه نب ديزي انث : ( 550 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 روهطلا تعضو.اذإ : لوقي ةمامأ ابأ تعم : لاق بلاغ وبأ انث نايح نب ملس

 )١( ةمامأ ينأ لوق نم يتأيس امل « ةليضفو رجأ : ىنعمب .
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 دعق نإو « ارجأو ةليضف هل تناك يلصي ماق نإف « كل اروفغم تدعق هعضاوم

 ؟ ةلفان هل نوكت لصف ماق نإ تيأرأ ةمامأ ابأ اي : لجر هل لاقف « هل اروفغم دعق

 « ةلفان هل نوكت فيك . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلل ةلفانلا امتإ ال : لاق
 . اًرجأو ةليضف هل نوكت ! ؟ اياطخلاو بونذلا يف ىعسي وهو

 :( ۳۲۱ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ؟”طباس نب نمحرلا دبع نع مثخ نبا نع رمعم انأ قازرلا ديع انث
 : ةرجع نب بعكل لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ هللا دبع نب رباج
 ءارمأ » : لاق ؟ ءاهفسلا ةرامإ امو : لاق « « ءاهفسلا ةرامإ نم هللا كذاعأ »

 مهبذكب مهقدص نمف « ينسب نوئتسي الو « يبدبب نودتقي ال , يدعب نونوكي
 « يضوح يلع اودري الو « مهم تسلو « ينم اوسيل كدلوأف مهملظ ىلع مهناعأو

 « مهنم انأو « ينم كنلوأف مهملظ ىلع مهنعي ملو مهيذكب مهقدصي مل نمو
 ءىفطت ةقدصلاو « ةنج موصلا « ةرجع نب بمك اي « يضوح ' يلع اودروسو
 لحدي ال هنإ « ةرجع نب بعك اي - ناهرب :لاق وأ - نابرق ةالصلاو « ةكيطخلا
 : نايداغ سائلا « ةرجع نب بعك اي ء هب ىلوأ رانلا ؛ تحس نم تبن محل ةنجلا
 . « اهقبومف هسفن عئابو « اهقتعمف هسفن عاتبمف

 نمح رلا دبع ثيدح نإ : لوقي نيعم نبا ناك نإو « نسح ثيدح اذه

 نم عامسلا متاح يأ نبا هل تيثأ دقف بيذبتلا بيذهت يف اک لسرم طباس نبا
 . ينانلا ىلع مدقم تبثملاو « رباج

 . ثيدحلا نسح « مثخ ني ناهثع ني هللا دبع وه مشخ نباو

 ١١ ج ) قازرلا دبع فنصم رخآ يف اك عماجلا يف رمعم هجرخأو
 . ( "180 ص

 انثدح بيهو انثدح : ( ۳۹۹ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 . هب « مشع نب نافع نب هللا دبع

 )١( هانتبلأ ام : باوصلاو « تباث نب نمحرلا دبع لصألا يف .
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 نب هللا دبع انثدح بيهو انثدح : هيفف ؛ طيلخت دنسلا اذه يف عقو دقو

 هيوري بيهرف ؛ هانتيثأ ام باوصلاو « مثخ نب ناثع نب هللا دبع انثدح بيهو

 .( 174١ ص ۲ + ) راتسألا فشك يف اک ناثع نب هللا دبع نع
 همر لاقف ( ١5١ ص ۲ + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأ ثيدحلا

 .هب ء بيهو انث دسأ نب ىلعم انث يلع نب ورمع انثدح : هللا

 . دانسإلا اذهب الإ رباج نع ظفللا اذهب هملعن ال : لاق مث

 : ( "04 ص هج ) هللا هجر دمحأ مامالا لاق

 : لاق ةديرب نب هللا دبع يلريخأ دقاو نب نيسح ينثدح بابحلا نب ديز انث

 اعدف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حبصأ : لوقي ةديرب يلأ تعمس

 تعمس الإ طق ةنجلا تلخد ام . ؟ ةنجلا ىلإ ينتقبس مب « لالب اي ٠ : لاقف الالب
 ىلع تيتاف « كتشخشحخ تعمسف ةنجلا ةحرابلا تلخد ينإ « يمامأ كتشخشخ

 برعلا نم لجرل : اولاق ؟ رصقلا اذه نمل : تلقف فرشم عفترم بهذ نم رصق
 « دمحم ةمأ نم نيملسملا نم لجرل : اولاق ؟ رصقلا اذه نمل « ييرع انأ : تلق

 هللا لوسر لاقف . « باطخلا نب رمعل : اولاق ؟ رصقلا اذه نمل « دمحم انأف : تلق
 : لاقف ء « رصقلا ٌتلخدل رمع اي كُتريغ الول » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ىلإ ينتقبس مب » : لالبل لاقو : لاق . كيلع راغأل تنكام « هللا لوسر اي
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف « نيتعكر تيلصو تأضوت الإ تثدحأ ام لاق « ؟ ةنجلا

 . « اذهب : ملسو هلآ ىلعو هيلع ل

 ثيرح نب نيسحلا انثدح : لاقف ( 174 ص ٠١ + ) يذمرتلا هجرخأو

 هركذف ... يأ ينثدح : لاق دقاو نب نيسحلا نب يلع انربخأ يزورملا رامع وبأ

 . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه : لاق مث

 . حيحص ثيدح وه : نمحرلا ديع وبأ لاق

 ديز : هللا همحر لاقف رمع ةصق ( ۲۸ ص ٠١ ج ) ةبيش يلأ نبا جرخأو

 . هب « بايح نبا
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 :( 1١7 ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 : ينعي - ماشه انربخأ ورمع نب كلملا دبع انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح

 نأ ينهجلا دلاخ نب ديز نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع - دعس نبا
ف اضوت نم » : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 لص مث « هءوضو نسحا

 .( هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ؛ امبيف وهسي ال نيتعكر

 . نسح ثيدح اذه

 يف سانلا تبثأ هنإ : دواد وبأ لاق نكل « هيف ملكت دق دعس نب ماشهو

 . بيذهتلا بيذهت يف اک « ملسأ نب ديز

 : ( 447 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 لجر ءاج : لاق ةريره يأ نع حلاص وبأ انأ : لاق شمعألا انث عيكو انث

 حبصأ اذإف ليللاب يلصي انالف نإ : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ

 . ۲ لوقي ام هابنيس هنإ و : لاق قرس

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 ۰ : ( ۲۹۷ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

نع سيق نب دلاخ انث ينادحلا سيق نب حون انث كلملا دبع نب دمحأ انث
 

قف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق سنأ نع ةدانق
 : لا

 ىلع هللا ضرتفا ٠ : لاقف ؟ ةالصلا نم يلع هللا ضرخفا اج ينربخأ « هللا لوسر اي

 ىلع هللا ضرتفا ٠ : لاق ؟ نهدعب وأ نهلبق له : لاق « « اسمح تاولص هدابع

لاو : لاق - اثالث اهاق - « اسم تاولص هدابع
 نويف ديزأ ال « قحلاب كثعب يذ

هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف : لاق ءاثيش نيم صقنأ الو « اعيش
 : ملسو 

 . ( قدص نإ ةنجلا لحد و

 : لاق ةبينق انربخأ : لاقف ( ۲۲۸ ص ١ + ) ُناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب سيق نب حون انثدح
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 : ( ۹۳ ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 انريخأ - نوراه نبا : ينعي - ديزي انربخأ يطساولا برح نب دمحم انثدح

 وأ معز : لاق يحانصلا نب “هللا دبع نع ملسأ نب ديز نع فرطم نب دمحم

 ينأ دهشأ « دمحم وبأ بذك : تماصلا نب ةدابع لاقف « بجاو رتولا نأ دمحم

 تاولص سمخ و : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس

 ۾ نهعوكر ماو « نيتقول نهالصو « نهءوضو نسحأ نم ۽ لجو زع هللا نهضرتفا
 هللا ىلع هل سيلف لعفي مل نمو « هل رفغي نأ دهع هللا ىلع هل ناك  نهعوشخو
 . « هيذع ءاش نإو هل رفغ ءاش نإ دهع

 . حيحص ثيدح اذه

 نيسح انث : لاقف ء( ۳۱۷ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هاور دقو
 . هب فرطم نب دمحم انث دمحم نبا

 لاقف ( ۹٠١ ص ١ +) ةالصلا يف رصن نب دمحم هجرخأو
 : لاق نوراه نب ديزي انثدح : لاق يترردلا مهاربإ نب دمحأ انثدح : هللا همحر

 . هب فرطم نب دمحم انربخأ

 ةالصلا يف داصتقالا

 : ( ۳٣۰ ص هج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق يملسألا ةديرب نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ةنييع انث ليعامسإ انث
 « يدي نيب يشمي مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاب انأ اذإف ةجاحل موي تاذ تجرح

 عوكرلا راكي « يلصي لجرب انيديأ نيب نحن اذإف اعيمج يشمن انقلطناف « يدبب ذخأف
 « 1 ؟ يارب هارتأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف « دوجسلاو

 هللا دبع بيذهتلا بيذهت يلو « يحجانصلا نب هللا دبع دمحأ دنسمو داود ينأ ننس يف اذك (1)
 بيذبت عجار .يعبان وهو يحبانصلا ةليسع نب نمحرلا دبع هللا دبع وبأ :باوصلاو « يمجانصلا نبا

 . ةليسع نب نمحرلا دبع ةمجرت بيذهتلا
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 امهبوصي لعجف هيدي نيب عمج مث ء هدي نم يدي كرتف « ملعأ هلوسرو هللا : تنق
 ايده مكيلع ءادصاق ايده مكيلع ءادصاق ايده مكيلع ٠ : لوقيو امهعفريو
 . « هبلغي نيدلا اذه ٌداشي نم هنإف ؛ ادصاق

 :( 575١ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 لاق : لاق يملسألا ةديرب نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ةنيبع انث عيكو انث

 ٌداشي نم هنإف ؛ ادصاق ايده مكيلع » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . « هيلغي نيدلا اذه

 . حيحص ثيدحلا اذه

 لاقف ( 45 ص ١ ج ) ةنسلا يف مصاع يلأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 ةنبيع نع دواد وبأو نوراه نب ديزي انث ةبيش يلأ نب ركب وبأ انثدح : هللا همحر

 . هب « نشوج نب نمحرلا دبع نبا
 وه ىسوم وبأو . هب ةنيبع نع يدع ينأ نبا انثأ ىسوم وبأ انث : لاق مث

 . ىنثملا نب دمحم

 مدلا مصعت ةالصلا

 :( 4937 ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يثيللا ديزي نب ءاطع نع باهش نبا ينربخأ رج نبا انأ قازرلا دبع انث
 هللا لوسر ىتأ : هثدح راصنألا نم الجر نأ رايخلا نب يدع نب هللا ديبع نع

 نم لجر لتق يف هنذأتسي هراسف « سلجم يف وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 دهشي سيلأ » : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر رهجف نيقفانملا
 لاق « هل ةداهش الو « هللا لوسر اي ىلب : يراصنألا لاق ٠ ؟ هللا الإ هلإ ال نأ

 « ؟ هللا لوسر ادمحم نأ دهشي سيلأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 « هللا لوسر اي ىلب : لاق « ؟ يلصي سيلا » : لاق « هللا لوسر اي لب : لاق

 نيذلا كتلوأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف <« هل ةالص الو

 . 2 مهنع هللا يناهت



 . حيحص ثيدح اذه

 اذه دعب دنسملا يف اك « يدع نب هللا دبع يلاحصلا رمعم ىم دقو

 . ثيدحلا

 كلاوحلا ريونت عم أطوملا يف اك كلام مامإلا ثيدحلا ذه لسرأ دق هنأ ملعاو
 يزورملا رصن نب دمحم ةالصلا يف اك ةنييع نب نايفسو « ( ٠۸١ ص ) + ١

 اذكهو « دمحأ مامإلا دنع مدقت اک رمعمو جرج نبا هدئسأو ( 117 ص ۲ + )

 اک ناسيك نب حلاصو دعس نب ثيللاو ةالصلا يف يزورملا رصن نب دمحم دنع
 وه ام اهضراعي مل ةدايز لصولا نأ رهاظلاف « يوزرملا رصن نب دمحم ةالصلا يف
 ثيدحلا لصو يف كش اذإ كلام مامإلاو اميس ال اهوبق بجوف « اهنم حجرأ
 . ملعأ هللاو « السرم هاور هلاسرإو

 ةالصلاب حيرتسي يلصملا

 : ( ۳۳۱ ص ١١ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 نب ملاس نع ةريغملا نب ناهع انثدح ليئارسإ انأبنأ ريثك نب دمحم انثدح

 انل رهص ىلإ ينأو انأ تقلطنا : لاق ةيفنحلا نب دمحم نب هللا دبع نع دعجلا يلأ
 ينوتثا « ةيراج اي : هلهأ ضعبل لاقف ةالصلا ترضحف « هدوعن راصنألا نم
 هللا لوسر تعم“ : لاقف هيلع كلذ انركنأف : لاق  رتسأف يلصأ لعل ءوضوب
 . « ةالصلاب انحرأف لالب اي مق ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 : يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ةالصلا كرات رفك

 راّمع وبأ انثدح : ( ۳۹۸ ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نيسحلا نع ىسوم نب لضفلا انربخأ : الاف ىسيع نب فسويو ثيرح نب نيسحلا
 . دقاو نبا
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E aدقاو نب نيسحلا نب يلع انريخأ :  

 . هيبأ نع

 انربخأ : الاق ناليغ نب دومحمو يقيقشلا نسحلا نب يلع نب دمحم انثدحو

 هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع دقاو نب نيسحلا نع قيقش نب نسحلا نب يلع
 مهنيبو اننيب يذلا دهعلا » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق
 . ( رفك دقف اهكرت نمف « ةالصلا

 . بیرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع ربأ لاق

 ١ ) ةجام نباو ء( ۲١١ ص +١ ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 .(45”7ص هج دمحأو ء( ۳٤۲ ص

 الهج ةالصلا كرت نم

 ١744(: ص ۲ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 شارح نب يعبر نع كلام يأ نع ةيواعم وبأ انث دمحم نب يلع انثدح
 سردي ؛ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ناما نب ةفيذح نع

 الو كسن الو ةالص الو مايص ام ىردي ال ىتح بوثلا يشو سردي اک مالسإلا
  ةيآ هنم ضرألا يف ىقيي الف ةليل يف لجو زع هللا باتك ىلع ىرسيلو « ةقدص
 ىلع انءابآ انكردأ : نولوقيو « زوجعلاو ريبكلا خيشلا سانلا نم فئاوط ىقبتو
 هلإ ال مهنع ينغت ام : ةلص هل لاقف « اهرقن نحنف « هللا الإ هلإ ال : ةملكلا هذه

 هنع ضرعأف !؟ ةقدص الو كسن الو مايص الو ةالص ام نوردي ال مهو هللا الإ

 ةثلاثلا يف هيلع لبقأ مث « ةفيذح هنع ضرعي كلذ لك « ائالث هيلع اهّدر مث ةفيذح

 . اثالث « رانلا نم مهيجنت « ةلص اه : لاقف

EN eنب يلع هجام نبا خيش  

 ةقث وهو « يسفانطلا وهو « دمحم
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 ةالصلا ىلع رمخلا برش رثأ

 . : ( ۳٠٤ ص مج ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق
 - يقشمد - قالع نب نصح نب ناه انأبنأ : لاق رجح نب يلع انربخأ

 نب ورمع نب هللا دبع بلطي بكر يمليدلا نبا نأ ميور نب ةورع انثدح : لاق

 ورمع نب هللا دبع اي تعم له : تلقف هيلع تلحخدف : يمليدلا نبا لاق « صاعلا

 « معن : لاق ؟ ءيشب رمخلا نأش ركذ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 لجر رمخلا برشي ال و : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس

 . « اموي نيعبرأ ةالص هنم هللا لبقيف يتمأ نم

 هللا دبع وه : يمليدلا نباو « تاقث هلاجرو حيحص ثيدح اذه

 . زوريف نبا

 ةالصلا ةفص

 :( ١4؟ ص ۲ ج ) ىلاعت هللا همحر دواد وبا لاق

 نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع لّضفملا نب رشب انربخأ دمحم انثدح

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ةالص ىلإ نرظنأل : تلق : لاق رجح نب لئاو

 ء ةلبقلا لبقتساف « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف : لاق ملسو هلآ

 عكر ي نأ دارأ اًملف « هنيميب هلام ذخأ مث هينذأ اتذاح ىتح « هيدي عفرو ربكف

 امهعفر عوكرلا نم هسأر عفر اًملف هيتبكر ىلع هيدي عضو مث « ‹ كلذ لثم امهعفر

 شرتفاف سلج مث « هيدي نيب نم لزنملا كلذب هسأر عضو دجس اًملف « كلذ لثم

 ىلع نمألا هقفرم دحو « ىرسيلا هذخف ىلع ىرسيلا هدي عضوو « ىرسيلا هلجر

 مايبإلا| ٌرشب قّلحو اذكه لوقي هتيأرو . ةقلح قّلحو نيتتث ضبقو ىنهلا هذخف

 . ةبابسلاب راشأو ىطسولاو .
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 ,*"هص ٣ +ج) «( ۲۳١ ص ۲ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا
 ” في

 . ۲۸١( صا ١ + ) ةجام نبا هجرخأو

 :( ١59 ص ؟ + ) هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق
 كاحضلا نع ثراحلا نب هللا دبع انثدح : لاق ديعس نب هللا ديبع انربخأ

 ةريره يلأ نع راسي نب ناميلس نع جشألا نب هللا دبع نب ريكب نع ناهعانبا
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةالص هبشأ دحأ ءارو تيلص ام : لاق

 ففخيو رهظلا نم نييلوألا ليطي ناكو « ناسنإلا كلذ ءارو انيلصف ء نالف نم
 ءاشعلا يف أرقيو « لصفملا راصقب برغملا يف أرقيو رصعلا يف ففخيو « نييرخألا يف
 . نيتليوط نيتروسب حبصلا يف أرقيو « اههابشأو اهاحضو سمشلاب

 . نسح ثيدح اذه

 ةرتس ىلإ ةالصلا

 :( 41١4 ص ١ ج ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق
 لالب نب ناميلس انربخأ بهو نب هللا دبع انث ٍليألا ديعس نب نوراه انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ديعس نب ىي نع
 . ةبرحب ارتتسم ىّلصملاب ديعلا لص

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 ةلبقلا نيبو هنيب رمي ائيش كرتي ال

 :( 584 ص ١ + ) هللا همحر ملاجلا لاق

 نب ىسوم انث زيزعلا دبع نب يلع ًابنأ هيقفلا قاحسإ نب ركب وبأ انثدح
 ةمركع نع تيرخلا نب ريبزلاو مكح نب ىلعي نع مزاح نب ريرج انث ليعامس]
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 نيي ةاش ترمف يلصي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ سابع نبا نع

 . ةلبقلاب هنطب قزلأ ىتح ةلبقلا ىلإ اهاعاسف « هيدي
 . هاجرخي ملو يراخبلا طرش ىلع ‹ حيحص ثيدح اذه

 :( 3098 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع بيهص نع رازجلا نب ىبحي نع مكحلا نع ةبعش انثدح عيكو انثدح
 ناتيراج تداخل لمي یو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ناك : لاق سابع نبا

 . امهنيب “ع رفق « هيتبكرب اتذخأ ىتح بلطملا دبع ينب نم

 . ملسم طرش ىلع < 2. حيحص ثيدح اذنه

 ةالصلا عطقي ام

 : ( ۲۸۱ ص ١ + ) راتسألا فشك يف اك هللا همحر رازبلا مامإلا لاق

 يلأ نب هللا ديبع نع ةبعش انث ريثك نب ىسحي انث نكسلا نب دمحم نب ىبحي انثدح
 بلكلا ةالصلا عطقي 9 : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ سنأ نع ركب

 . « ةأرملاو رامحلاو
 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 هلايح ةأرملاو يلصي لجرلا

 : ( ۲۰٤ ص ١١ج هللا همحر دواد ويأ مامإلا لاق

 نع ةبالق يآ نع ءاذحلا دلاخ انربخأ عيرز نب ديزي انربخأ ددسم انثدح

 هللا لص يبنلا دجسم لايح اهشارف ناك : تلاق ةملس مأ نع ةملس مأ تنب بنيز

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع
 . حيحص ثيدح اذه



 ركب انثدح : هللا همحر لاقف ( ۳۰۸ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا
 . هب « عيرز نب ديزي انث : الاف ديعس نب ديوسو ةداوس نبا

 : ۳۲۲ ص + ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو
 ةملس مأ تنب بتيز نع ةبالق يأ نع دلاخ انث : لاق بيهو انث نافع انث

 هيلع هللا لص هللا لوسر ىلصم لايح يل شرفي ناك : تلاق اأ ةملس مأ نع
 . هلايح انأو يلصي ناكف لسو هلآ ىلعو

 انثدح ةمثيخ وبأ انثدح :( 1١05 ص ۱۲ ج) ىلعي وبأ هجرخأو

 . هب « بيهو انثدح نمحرلا دبع

 عرشخلا ىلع ثحلا
 144١(: ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق
 : لاق باهش نبا نع سنوي انأ لاق هللا دبع انأ : لاق قاحسإ نب يلع انث

 يبنلا باحصأ نم الجر نأ دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ينثدح
 هرصب عفري الف هتالص يف کدحأ ناك اذإ ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . « هرصب عمتلي نأ ءامسلا ىلإ

 وهو قاحسإ نب يلع الإ حيحصلا لاجر هلاجر  حيحص ثيدح اذه

 . بيذهنلا بيدهم يف اک يئاسنلاو نيعم نبا هقثو دقو « يزورملا نسحلا وبأ

 :(7 ص 8+ ) هللا همحر يفاسنلا مامإلا لاق

 نع باهش نبا نع سنوي نع هللا دبع انأبنأ : لاق رصن نب ديوس انربخأ
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحضأ نم الجر نأ هللا دبع نب هللا ديبع
 مكدحأ ناك اذإ ١ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عمس هنأ هثدح
 . « هرصب عمتلي نأ ؛ ءامسلا ىلإ هرصب عفري الف ةالصلا يف

 . حيحص ثيدح اله

 مهاربإ انث : لاقف : ( 540 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 . هب « كرابملا نبا انث
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 : ( ۳۳۱ ص ۱+ ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع يرهزلا نع سنوي نع ىب نب ةحلط انث ةبيش يبأ نب ناهع انثدح

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع ملاس

 . ةالصلا يف : ينعي . « عمتلت نأ ءامسلا ىلإ كراصبأ اوعفرتالو

 رهاظلاو « يقشمدلا يراصنألا وه ىبحي نب ةحلطو « نسح ثيدح اذه

 . نسحلا نع لزني ال هثيدح نأ

 :( 4598 ص ١ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةيواعم وبأ انثدح يرسلا نب دانه انثدح
 مامإ ناكو - همدقف لجر ديب فخأف ةالصلا تميقأ : لاق مقرألا نب هللا دبع

 اذإ :  لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاقو - هموق

 . « ءالخلاب ًأدبيلف ءالخلا كدحأ دجوو ةالصلا تميقأ

 . حيحص نسح ثيدح مقرأ نب هللا دبع ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : ( ۱١۸ ص ١ ج ) هللا همر دواد وبأ مامإلا لاقو

 نع ةورع نب ماشه انثدح : لاق ريهز انثدح : لاق سنوي نب دمحأ انثدح

 « مهمي وهو سانلا هعمو ارمتعم وأ اجاح جرخ هنأ مقرألا نب هللا دبع نع هيبأ

 « مكدحأ مدقتيل : لاق مث - حبصلا ةالص - ةالصلا ماقأ موي تاذ ناك املف

 : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر تعم“ ينإف ؛ ءالخلا بهذو

 . « ءالخلاب ًادبيلف ةالصلا تماقو ءالخلا بهذي نأ مدحأ دارأ اذإ و

 ةرمض وبأو قاحسإ نب بيعشو دلاخ نب بيهو ىور : دواد وبأ لاق

 « مقرأ نب هللا دبع نع هثدح لجر نع هيأ نع ةورع نب ماشه نع ثيدحلا اذه

 . ريهز لاق اک اولاق' ماشه نع هوور نيذلا رثكألاو

 نب دانه انثدح .: لاقف ( ٤١ ص ١ ج ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ةورع نب ماشه نع ةيواعم وبأ انثدح يرسلا

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو

 دقو



 نع ةبيتق انربخأ : هللا همحر لاقف ( ١١١ ص ؟ + ) ئاسنلا هجرخأو

 . هب ةورع نب ماشه نع كلام
 نب دمحم انثدح : هللا همحر لاقف ( ۲۰۲ ص ١ + ) هجام نب هجرخأو

 هب ةورع نب ماشه نع ةنيبع نب نايفس انأبنأ حابصلا

 ىيحي انث : هللا همحر لاقف : ( ٤۸۳ ص + + ) دمحأ مامالا هجرخأو

 . هب ةورع نب ماشه نع ديعس نبأ
 ماشه نع ديعس نب هللا دبع انث : هللا همحر لاق ( ”ه ص ٤ + ) هجرخأو

 . مقرأ نب هللا دبعو - ةورع : وهو - ماشه يبأ نيب ( نع ) تطقسو « هب

 ةورع نب ماشه نع رمعم نع : ( ٤٠١ ص ١ + ) قازرلا دبع هجرخأو
 . مقرألا نب هللا دبع عم انك : لاق هيبأ نع

 نم اذه نأ الإ ؛ مقرألا نب هللا دبع عم ناك ةورع نب حيرصتلا اذه ينو

 . فعض هنع هتياور يلو « ةورع نب ماشه نع رمعم ةياور
 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع يروثلا نع اضيأ قازرلا دبع هجرحأو

 . ثيدحلا ركذو « رفس يف هعم انكأ:لاق مقرألا نب هللا دبع
 . حيحص دنس اذهو

 « ةورع نب ماشه نع ىسوم نب بويأ نع جرج نبا نع اضيأ هجرخأو
 لاق « ظفاحلل فارشألا ةفحت ىلع فارظلا تكنلا يف اك ( هيبأ نع ) انه طقسو

 . مقرألا نب هللا دبع عم ةرمع وأ جح يف انجرخ : ةورع

 ا ل ا خم نسم ف

 ملع اذكهو . مقرأ نب هللا دبعو ةورع نيب ةطساو نودب الصتم ةورع نب ماشه

 . مقرألا نب هللا دبع عم ناك هنأ قازرلا دبع دنع ا( ةورع حيرصتب

 1١94(: ص ۸ + ) هللا همحر ئاسنلا مامإلا لاق
 انثدح : لاق رمع نب ناهنع انثدح : لاق برح نب يلع نب دمحم انريخأ

 نأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع يابيشلا ناميلس نع لوغم نب كلام
 اذه ينلغش » : لاق هسبلف امتاخ ذختا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 . « هاقلأ مث ء ةرظن مكيلإو « ةرظن هيلإ ء مويلا ذم مكنع

 دقو ؛ يلاسنلا خيش الإ حيحصلا لاجر هلاجر ‹ حيحص ثيدح اذه

 . هقثو

 : ( ۲٤۸ ص ١ + ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 نأ ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع سنوي انث رمع نب ناهثع انثدح
 ةشئاع اي ٠ : لاقف ةرمخ ىلع ىلصي ناك ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 . ©« سانلا نتفي نوكي نأ تيشخ دقف ؛ اذه كريصح انع يعفرا

 : ( ه5 ص ۲ + ) عمجملا يف يمثيملا ظفاحلا لاقو « حيحص ثيدح اذه

 . ةرمخلا ىلع هتالص يف ارصتخم نئسلا باحصأو ملسم دنع رهو

 صوحألا يلأ نع يفنحلا ساوج نب ”'مصاع وبأو يرسلا نب دانه انثدح

 بزاع نب ءاربلا نع ةجسوع نب نمحرلا دبع نع يمايلا ةحلط نع روصنم نع
 ةيحان نم فصلا للختي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق '

 . « مكبولق فلتختف اوفلتخت ال :  لوقيو ء انبكانمو انرودص حسمي « ةيحان ىلإ

 . « لوألا فوفصلا ىلع نولصي هتكئالمو لجو زع هللا نإ » : لوقي ناكو

 « ةجسوع نب نمحرلا دبع الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 . يباسنلا هقثو دقو

 9٠0(. ص ۲ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 قانعألا نيب اوذاحو « اهني اوبراقو ‹ مكفوفص اوصر
 :( "66 ص ؟ جر هللا هجر دواد وبأ مامالا لاق

 نع كلام نب سنأ نع ةدانق نع نابأ انثدح مهاربإ نب ملسم انثدح

 . بيذبتلا بيذبع يف اک « نيطم هقثو ء سارج نب دمحأ وه : ساوج نب مصاع وا (۱)
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 « اهنيب اوبراقو « مكفوفص اوصر 9 : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 للخ نم لخدي ناطيشلا ىرأل ينإ ؛ هديب يسفن يذلاوف « قانعألاب اوذاحو
 . فذحلا ابناك فصلا

 . حيحصلا لاجر هلاجرو « حيحص ثيدح اذه
 . ثيدحتلاب ةداتق عرصت هدنعو ( ٩۲ ص ۲ + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 مدقملا فصلا اوقأ

 : ( ۳۹۹ ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 - ءاطع نبا : ينعي - باهولا دبع انثدح يرابنألا ناميلس نب دمحم انثدح

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ سنأ نع ةداتق نع ديعس نع

 . « رخؤملا فصلا يف نكيلق صقن نم ناك امف « هيلي يذلا مث مدقملا فصلا اوم »
 . فافخلا وه : ءاطع نب باهولا دبعو « حيحص ثيدح اذه

 : لاق دلاخ نع دوعسم ني ليعامس] انثدح : لاقف يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب دیعس انثدح

 . ةبورع يلأ نبا وه : ديعسو ؛ يميجهلا ثراحلا نبا وه : دلاخو

 ةرورض ريغل يراوسلا نيب فوفصلا ةيهارك
 : ( ۳۷۰ ص ؟ جر هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 ءىفاه نب ىيحي نع نايفس انثدح نمحرلا دبع انثدح راشب نب دمحم انثدح

 انعفدف « ةعمجلا موي كلام نب سنأ عم تيلص : لاق دومحم نب ديمحلا دبع نع

 هللا لوسر دهع ىلع اذه يقتن انك : سنأ لاقف انرخأتو انمدقتف « يراوسلا ىلإ

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . تاقث هلاجرو ‹« حيحص ثيدح اذه

 . حيحص نسح ثيدح : لاقو ( ٠١ ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو
 . يراخبلا يف : يأ « حيحصلا يف هلصأو . ( 14 ص ١ + ) يئاسنلاو
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 لوألا فّملا لضف

 1١(: ص ؟ ج ) هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق
 نع يأ ينثدح : لاق ماشه نب ذاعم انثدح : لاق ىنملا نب دمحم انربخأ

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا يبن نأ بزاع نب ءاربلا نع قاحسإ ينأ نع ةداتق
 دمب هل رفغي نذؤملاو « مدقملا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ ١ : لاق ملسو

 . « هعم ىلص نم رجأ لثم هلو « سبايو بطر نم هعمس نم هقدصيو « هتوص
 . نيخيشلا طرش ىلع ثيدح اذه
 . ( ۲۸٤ ص ؛ ج ) دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۳۱۹ ص ١ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق
 ورمع نب دمحم انث ضايع نب سنأ انث يصمحلا ىفصملا نب دمحم انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع ةمقلع نبا
 . « لوألا فصلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 مدقملا فصلاب قحأ ءاملعلا

 : (۸۸ ص ۲ + ) هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق
 بوقعي نب فسوي انثدح : لاق مدقم نب يلع نب ورمع نب دمحم انربخأ

 دجسملا يف انأ انيب : لاق دابع ني سيق نع زلجم ينأ نع يميتلا ينربخأ : لاق
 هللاوف « يماقم ماقو « يناحنف ةذبج يفلخ نم لجر ينذبجف ؛ مدقملا فصلا يف
 ال ىتف اي : لاقف ء« بعك نب يلأ وه اذإف فرصنا املف « يتالص تلقع ام
 « هيلن نأ انيلإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نم دهع اذه نإ « هللا كؤسي
 هللاو : لاق مث - اثالث - ةبعكلا برو دقعلا لهأ كله : لاقف ةلبقلا لبقتسا مث

 لهأب ينعي ام « بوقعي ابأ اي : تلق اولضأ نم ىلع ىما نكلو « ىما مهيلع ام
 . ءارمألا : لاق ؟ دقعلا
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 ٠ يمدقملا ررمع ني دمحم الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ةقئا وهو

 ١40(: ص ه ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 2"'ةرمج يأ نع ةبعش انث : الاق ريرج نب بهوو دواد نب ناميلس انث

 يقلل ةنيدملا تيتأ : لاق دابع نب سيق نع ثدحي ةدانق نب سايإ تعم : لاق

 بحأ هاقلأ لجر ميف نكي ملو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص دمحم باحصأ

هللا لص هللا لوسر باحصأ عم رمع جرخو ةالصلا تميقأف « يأ نم يلإ
 هيلع 

 موقلا هوجو يف رظنف لجر ءاجف « لوألا فصلا يف تمقف « ملسو هلآ ىلعو

 : لاق ىلص املف « يتالص تلقع امف « يناكم يف ماقو يناحنف « يريغ مهفرعف

 هللا ىلص هللا لوسر نكلو « ةلاهجي كتينأ يذلا كتآ ل ينإف « هللا كسب ال ينب اي

 يف ترظن ينإو « ينيلي يذلا فصلا يف اونوك » : انل لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ىلإ اهقانعأ "تحتم لاجرلا تيأر امف « ثدح مث , كريغ مهتفرعف مرقلا هوجو

 الأ « ةبمكلا برو ةدقعلا لهأ كله : لوقي هتعمسف : لاق « هيلإ اهجوتم ءيش

 « يأ ره اذإو « نيملسملا نم نوكلبي نم ىلع ىسآ نكلو « ىمآ مهلعال

 . دواد نب ناميلس ظفل ىلع ثيدحلاو

 . حيحص ثيدح اذه

 ليلق ةقث ناك : دعس نبا لاق « ةعفنملا ليجعت يف هتمجرت ةداتق نب سايإو

 . ثيدحلل

 )١( يعبضلا نارمع نب رصن : وهو « ةرمج يأ نع : باوصلاو « ةرمح يأ نع لصألا يف «
 ةعفنملا ليجعت نم ةدانق نب سايإ ةمجرت يف اي .

 : باوصلاو « تختم لصألا يف ناكو « هوحن اهقانعأ تدم : يأ « تحتم ةيابنلا يف (۲)

 . ةيابنلا يف اك ءانتبثأ ام
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 لاجرلا فوفص ريخ

 : ( ؟494 ص ١ ج ) راتسألا فشك يف م هللا همحر رازبلا مامإلا لاق
 نع ةداتق نع ديعس انث دلخم نب كاحضلا انث قاحسإ نب بوقعي انثدح

 « اهلوأ لاجرلا فوفص ريخ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبتلا نأ سنأ
 . «افوأ اهرشو « اهرخآ ءاسنلا فوفص ريخو ءاهرخا اهرشو

 مصاع وبأ هب درفت « هجولا اذه نم الإ سنأ نع هملعن ال : رازبلا لاق
 . اها . ديعس نع

 الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدحلا : نمحرلا دبع وبأ لاق
 ناكو : لاقو « يناعمسلل باسنألا يف هتمجرت . سولقلا وهو « قاحسإ نب برقعي
 . اطباض ةقث اظفاح

 اظقاح ناكو : بيطخلا لاقو « ( 788 ص ١4 + ) دادغب خیرات ينو
 . اطباض ةقث

 : سولقلا ةمجرت يف ( ٦۳١ ص ٠١ ج ) ريسلا يف يبهذلا ظفاحلا لاقو
 . هتمجرت ركذ مث . هيقفلا تبثلا ظفاحلا مامإلا

 فرفصلا ةيوست مدع ىلع ديعولا

 : ( "54 ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 صوحألا ينأ نع يفنحلا ساوج نب “”مصاع وبأو يرسلا نب دانه انثدح
 بزاع نب ءاربلا نع ةجسوع نب نمحرلا دبع نع يمايلا ةحلط نع روصنم نع
 ةيحان نم فصلا للختي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك : لاق
 ناكو « « مكبولق فلتخنف اوفلتختال ٠ : لوقيو انبكانمو انرودص حسمي ةيحان ىلإ
 . « لوألا فوفصلا ىلع نولصي هتكئالمو لجو زع هللا نإ » : لوقي

 « ةجسوع نب نمحرلا دبع الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيدج يف اک . نيطم ةقثو ساوج نب دمحأ وه : ساوج نب مصاع وبأ (۱)
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 . يفاسلا هقثو دقو
 9١0(. ص ۲ + ) يناسلا هجرخأ ثيدحلا

 ةالصلا يل لوخدلا دنع نيديلا عفر ةيفيك
 : ( 157 ص ۲+ ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 يا نع ناعم نب ديعس نع بئذ يبا نبا نع ىبحي انربخأ ددسم انثدح
 ةالصلا يف لحد اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق ةريره

 . ادم هيدي عفر

 دقو « ناعمس نب ديعس الإ حيحصلا لاجر هلاجر  حيحص ثيدح اذه

 . بيذهنلا بيذبع يف اک ينطقرادلاو يناسنلا هقثو
 . ( ٤۳ ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو

 . ( ۱۲١ ص ۲ + ) ُئاسلاو

 نيطبإلا رفت عم نيديلا عفر يف ةغلابما
 : ( 444 ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 - بيعش انربخأ ناورم نب یسوم انثدحو ( ح ) يا انربخأ ذاعم نبا انثدح
 : لاق كيب نب ريشب نع قحال نع “"نارمع نع - ىنعلا قاحسإ نبا : ينعي

 . هيطبإ تيأرل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا مادق تنك ول : ةريره وبأ لاق

 نوكي نأ عيطتسي الو ةالصلا يف هنأ ىرت الأ :قحال لوقي :لاق ذاعم نبا داز

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا مادق
 . هيدي عفر ربك اذإ : ينعي ؛ ىموم دازو

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 .(؟١؟ ص ۲ + ) اسلا هاور

 )١( ديمح نبا : وه قحالو . ريدح نبا : وه نارمع .
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 ةالصلا يف ىرسيلا ىلع ىنهلا ديلا عضو
 : ( ٤۱۲ ص ۲ + ) ىلاعت هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع لّضفملا نب رشب انربخأ دمحم انثدح

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ةالص ىلإ نرظنأل : تلق : لاق رجح نب لثاو

 « ةلبقلا لبقتساف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف : لاق ملسو هلآ

 عكري نأ دارأ اًملف « هنيميب هلامش ذخأ مث « هينذأ اتذاح ىتح هيدي عفرو ربكف

 امهعفر عوكر لا نم هسأر عفر اًملف « هيتبكر ىلع هيدي عضو مث « كلذ لثم امهعفر

 شرتفاف سلج مث « هيدي نيب نم لزنملا كلذب هسأر عضو دجس اًملف ٠ كلذ لثم
 ىلع نميألا هقفرم دحو « ىرسيلا هذخف ىلع ىرسيلا هدي عضوو « ىرسيلا هلجر
 مابيإلا رشب قّلحو اذكه لوقي هتيأرو . ةقلح قّلحو نيتنث ضبقو « ىنعا هذخف
 . ةبابسلاب راشأو ىطسولاو

 . نسح ثيدح اذه

 . ( ۴۷١۳٣١ ص 8 + )و ( 308 ص ۲ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا
 . ( ۲۸۱ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأو

 حصأ رارسإلا ثيدحو محرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلا يف ءاج ام

 1١4(: ص 7 + ) هللا همحر يئاستلا مامإلا لاق
 انثدح ثيللا انثدح بيعش نع مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم انربخأ

 هللا مسب ل أرقف ةريره يأ ءارو تيلص : لاق رمجلا معن نع لاله يبأ نع دلاخ
 الو مهيلع بوضغملا ريغ إف غلب اذإ ىتح نآرقلا مأب أرق مث .  محرلا نلمحرلا
 « ربكأ هللا : دجس املك لوقيو « نيمآ : سانلا لاقف « نيمآ : لاقف  نيلآضلا
 يسفن يذلاو : لاق ملس اذإو « ريكأ هللا : لاق نيتنثالا يف سولجلا نم ماق اذإو

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرب ةالص مكهبشأل ينإ هديب



 : وه دلاخو « لاله يلأ نب ديعس : وه : لاله وبأو ء نسح ثيدح اذه

 . يرصملا ديزي نبا

 باتكلا ةحتاف ةءارق بوجو

 :( ۱۸۷ ص ه ج ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 نع بويأ نع يقرلا ورمع نب هللا ديبع انثدح ليَمُر يه يب دّلْخم ينثدح

 « هباحصأب ىلص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سنأ نع ةبالق يبأ
 مامإلا فلخ مكتالص يف نوعرقنأ » : لاقف ههجوب مهيلع لبقأ هتالص ىضق املف
 انإ : نولئاق لاقو <« لئاق لاقف « تارم ثالث اهملاقف ءاوتكسف « ؟ أرقي مامإلاو

 . « هسفن يف باتكلا ةحتافب مدحأ أرقيل « اولعفت الف » : لاق « لعفنل

 . نسح ثيدح اذه

 :( 45 ص ۳+ ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 يبا نع يثيللا “”ةَمْيَكأ نبا نع باهش نبا نع كلام نع يبنعقلا انثدح

 ايف رهج ةالص نم فرصنا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره
 هللا لوسر اي معن : لاقق « ؟ افنا مكنم دحأ يعم أرق له » : لاقف ةءارقلاب

 عم ةءارقلا نع سانلا ””ىبتناف : لاق « نآرقلا عزان يل ام لوقأ ينإ » : لاق

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا هيف رهج اميف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 هيلع هللا لص هللا لوسر نم كلذ اوعمم نيح تاولصلا نم ةءارقلاب ملسو هلآ

 . ملسو هلآ ىلعو

 )١( بيذبتلا بيذهت يف اك « نيعم نبا هقثو « ةميكأ نب ةرامع : وه « ةميكأ نبا .

 ) )۲عماجو ( 5858 ص ۳ + ) ننسلا يف اك « يرهزلا مالك نم : لإ سانلا ىبتناف : هلوق
 ؟"" ص ۲ + ) يذمرتلا (.
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 ديز نب ةماسأو سنئويو رمعم اذه ةميكأ نبا ثيدح ىور : دواد وبأ لاق

 ۰ . كلام ىنعم ىلع يرهزلا نع
 دقو « ةميكأ نب ةرامع الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذهت يف اک « نيعم نبا هقثو

 نسح ثيدح اذه : لاقو ( 78١ ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو

 فلخ ةءارقلا ىأر نم ىلع لخخدي ام اذه يف سيلو يذمرتلا لاق مث . حيحص

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ىور يذلا وه ةريره ابأ نأل ؛ مامإلا
 : لاق هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره وبأ ىورو « ثيدحلا اذه

 لماح هل لاقف « مات ريغ جادخ يهف نآرقلا مأب ابيف أرقي مل ةالص ىلص نمو

 ىورو . كسفن يف اهب أرقا : لاق « مامإلا ءارو انايحأ نوكأ ينإ : ثيدحلا

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ينرمأ : لاق ةريره ينأ نع يدبنلا ناهع وبأ
 . باتكلا ةحتاف ةءارقب الإ ةالص ال نأ يدانأ نأ

 يفاسلا اضيأ هجرخأ ةريره يأ نع ةميكأ نبا ثيدحو
 ۱٤١ (. ١ ص ۲ + )

 .( ۲۷۹ ص ۱ + ) هجام نباو

 : ( ۳ ص ۳+ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 انيبث انرمأ ديعس يلأ نع ةرضن يلأ نع ةداتق انث مامه انث دمصلا دبع انث

 . رسيت امو باتكلا ةحتافب ًارقن نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص دمحم

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 : الاق نافعو زبي انث : لاقف ( ؛5 ص 7 + ) اضيأ دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب « مامه انثدح

 يسلايطلا ديلولا وبأ انثدح : لاقف ( "4 ص ٠ + ) هللا همحر دواد وبأو

 ةحتافب أرقن نأ انرمأ : لاق ديعس يأ نع ةرضن ينأ نع ةدانق نع مامه انربخأ

 . رسيت امو باتكلا

 . ( 14 ص ۲+ ) بختملا يف ديمح نب دبع هجرخأو
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 : ( ۲۳٣ ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 لجر نع ةشئاع يلأ نب دمحم نع ءاذحلا دلاخ نع نايفس انث قازرلا دبع انث

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم

 « هللا لوسر اي : اولاق اثالث وأ نيترم « ؟ أرقي مامإلاو نومرقن مكلعل 9 : ملسو هلآ

 . ؛ باتكلا ةحتافب مكدحأ أرقي نأ الإ اولعفت الف » : لاق . لعفنل انإ
 . حيحص ثيدح اذه

 : )1 ص هاج ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

 ةشئاع يبأ نب دمحم نع ةبالق يبأ نع دلاخ نع نايفس انث مدآ نب ىيحي انث

 هللا لوسر لاق : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم لجر نع
 ٠ ؟ أرقي مامإلاو مامإلا فلخ نوورقت مكلعل » ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 وأ « باتكلا مأب كدحأ أرقي نأ الإ اولعفت الف » : لاق « كلذ لعفنل انإ : اولاق

 . « باتكلا ةحتاف و : لاق

 : ( ۲۷١ ص 5 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب دابع نب ىيحي ينثدح : لاق قاحسإ نبا نع يأ انث : لاق بوقعي انث

 : تلاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا جوز ةشئاع نع ريبزلا نب هللا دبع

 أرقي ال ةالص ىلص نم » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم

 . « جادخ يهف نارقلا مأب اهيف

 فرحنا جاد وه قاحسإ نباو « نسح ثيدح اذه

 دقف «رييزلا نب هللا دبع نب دابع وهو « ةشئاع نع يوارلا انه طقس دقو

 . هب ‹ ةشئاع نع هيبأ نع ىبحي نع ( 774 ص ١ + ) هجام نبا هاور

 دمحأو ) + ٩ ص ۱٤١ ( .

 . ( ۲۳ ص ۲ + ) راثآلا لكشم يف يواحطلاو

 هيبأ نع ىبحي نع هوور مهلكف ( 517 ص ۲ + ) هيوهار نب قاحسإو

 دنسلاب دمحأ دنع الإ ثيدحتلاب قاحسإ نبا عرصتب مهدنع سيلو « ةشئاع نع

 . يواحطلا دنعو « مدقتملا
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 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ملعي ال سابع نبا
 ةيّرسلا يف أرقي

 :( 75ص ۳ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 سابع نبا نع ةمركع نع نيصح انأبنأ مشه انربخأ بويأ نب دايز انثدح

 رهظلا يف أرقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكأ « يردأ ال : لاق

 . ال مأ رصعلاو

 . يملسلا نمحرلا دبع نبا وه : نيصحو حيحص ثيدح اذه
 ال هنأ هسفن نع ربخي هنع هللا يضر سابع نبا : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . ملعي مل نم ىلع ةجح ملع نمو « هريغ ةءارقلا تبثأ دقو « يردي

 :( 74 ص ۳ + ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 نب هللا دبع انربخأ ملاس نب ىسوم نع ثراولا دبع انربخأ ددسم انئدح

 باشل انلقف « مشاه ينب نم بابش يف سابع نبا ىلع تلخد : لاق هللا ديبع

 رهظلا يف أرقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكأ سابع نبا لس : انم
 هذه ءاشمخ : لاقف ؟ هسفن يف أرقي ناك هلعل : هل ليقف ءال : لاقف ؟ رصعلاو

 سانلا نود انصتخا امو « هب لسرأ ام غلب اًرومأم اًدبع ناك « ىلوألا نم رش

 ‹ ةقدصلا لكأن الأو ءءوضولا غبسن نأ انرمأ : لاصخ ثالث الإ ءيشب

 . سرفلا ىلع رامحلا يزتن الأو

 . تاقث هلاجرو حيحص ثيدح اذه

 . ( 774 ص ٩ + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا
 . حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو ( 555 ص ه + ) يذمرتلاو

 نيماتلا لضف

 :( ۲۷۸ ص ۱ + ) هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نب دامح انث ثراولا دبع نب دمصلا دبع انربخأ روصنم نب قاحسإ انثدح
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 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةشئاع نع هيبأ نع حلاص يأ نب ليهس انث ةملس
 مالسلا ىلع مكتدسح ام ءيش ىلع دولا مكتدسح ام » : لاق ملسو هلآ

 . « نيماتلاو

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ۲٤۲ ص ) درفملا بدألا يف يراخيلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب , دمصلا دبع انربخأ : لاق قاحسإ انثدح

 نيمأتلاب رسهجلا

 : ( ۹١۲۰ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 سبنعلا "يأ رجح نع ةملس نع نايفس انأبنأ ريثك نب دمحم انثدح
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق رجح نب لئاو نع يمرضحلا

 . هتوص اهب عفرو « نيمآ ه: لاق 4 نيلاضلا الو ©ظ : أرق اذإ
 نبا هقثو دقو « رجح الإ حيحصلا لاجر هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذهع يف اک « نيعم

 . ( ٠١ ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو
 :( ۳۰۸ ص ۳+ ) هللا همحر دواد وبأ لاقو

 نع حلاص نب يلع انربخأ ريمت نبا انربخأ يريجشلا دلاخ نب دلخم انثدح

 هللا لوسر فلخ ىلص هنأ رجح نب لئاو نع سبنع نب رجح نع ليهك نب ةملس
 . هلاش نعو هني نع ملسو « نیمآب رهجف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 دقو « سبنع نب رجح الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 لاجر نم « ينادمهلا يح نب حلاص نب يلع : وه حلاص نب يلعو « نيعم نبا هقلثو

 . ملسم
 . ( 78 ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو

 . سبنع نب رجح : يذمرتلا يف وهو « نكسلا وبأ : رجح ةينك نأ ىري يراخبلا )١(
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 :( 7١5 ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 لئاو نع سبنع نب رجح نع ليهك نب ةملس نع نايفس انث عيكو انث
 أرق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم“ : لاق رجح نبا

 . هتوص اهب دمي « نیما و : لاقف  نيلاضلا الو >

 رصعلاو رهظلا يف ةءارقلا

 :( 15١5 ص ۲ + ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع ةملس نب داّمح انربخأ نوراه نب ديزي انريخأ عينم نب دمحأ انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةرمس نب رباج نع برح نب كامس
 . امههبشو قراطلاو ءامسلاو ؛ جوربلا تاذ ءامسلاب رصعلاو رهظلا يف أرقي ناك

 . حيحص نسح ثيدح ةرمس نب رباج ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 . ( ۲۱ ص ”ج ) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 :(157 ص ۲ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 انثدح لاق ةبيتق نب ملس انثدح : لاق ناّرذص نب مبهاربإ نب دمحم انربخأ

 هللا ىلص يبنلا فلخ يلصن انك : لاق ءاربلا نع قاحسإ يأ نع ديربلا نب مشاه
 نامقل ةروس نم تايآلا دعب ةيآلا هنم عمسنف « رهظلا ملسو هلا ىلعو هيلع

 . تايراذلاو

 . نسح ثيدح اذه

 ةبقع انثدح : هللا همحر لاقف ( ۲۷۱ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ةبينق نب ملس انث مركم نبا

 : ( ۲۳٣ ص ١ + ) هللا همحر رازبلا مامإلا لاق

 ةداتقو تباث نع ةملس نب دامح انث ةدابع نب حور انث رمعم نب دمحم انثدح

 رهظلا يف أرقي ناك ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ سنأ نع ديمحو
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 . 4 ةيشاغلا ثيدح كاتأ له لو 4 ىلعألا كبر مسا حبس ظ : رصعلاو
 . حيحص ثيدح اذه

 نيتيآ وأ ةياب رهظلا ةالص يف رهجلا

 :( 157 ص ۲ + ) هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق

 انثدح : لاق ةبيتق نب. ملس انثدح : لاق نارد نب مهاربإ نب دمحم انربخأ

 هللا لص يبنلا فلخ يلصن انك : لاق ءاربلا نع قاحسإ ينأ نع ديربلا نب مشاه
 نامقل ةروس نم تايآلا دعب ةيآلا هنم عمسنف « رهظلا ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . تايراذلاو

 . نسح ثيدح اذه

 ةبقع انثدح : هللا همحر لاقف ( ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ةبيتق نب ملس انث مركم:نبا

 رجفلاو ءاشعلاو برغملا يف ةءارقلا

 : ( ۱١۷ ص ۲ + ) هللا همحر يلاستلا مامإلا لاق
 كاحضلا نع ثدراحلا نب هللا دبع انثدح : لاق ديعس نب هللا ديبع انربخأ

 ةريره يأ نع راسي نب ناميلس نع جشألا نب هللا دبع نب ريكب نع ناثع نبا
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةالص هبشأ دحأ ءارو تيلص ام : لاق

 ففخيو « رهظلا نم نييلوألا ليطي ناكو « ناسنإلا كلذ ءارو انيلصف « نالف نم
 يف أرقيو « لصفملا راصقب برغملا يف أرقيو « رصعلا يف ففخيو « نييرخألا يف
 . نيتايوط نيتروسب حبصلا يف أرقيو « اههابشأو اهاحضو سمشلاب ءاشعلا
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 نيلصملا ىلع قشي ال ناك اذإ نايحألا ضعب يف ليوطتلا

 :( ۳۲۰ ص ۸ ج ) هللا همحر ىلعي ربأ لاق

 ةورع نب ماشه نع ثايغ نب صفح انثدح ةداجس دامح نب نسحلا انثدح

 ةرقبلا ةروس مسق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع هيبأ نع

 . نيتعكر يف
 . حيحص ثيدح اذه

 اهمامتإ عم ةالصلا فيفخت

 : ( 7١ ص ۳ + ) يناثملاو داحآلا يف هللا همحر مصاع يأ نبا لاق

 نع يعجشألا كلام ينأ نع كلام نب مساقلا انث دلاخ نب رامع انثدح

 ةالص سانلا فحخخأ نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك : لاق هيبأ

 . مامت يف
 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ٤۳۷ ص ٤ + ) يناثملاو داحآلا يف هللا همحر مصاع يأ نبا لاق

 نع ديلولا نب ىبحي ان يدهم نب نمحرلا دبع انث يلع نب ورمع ينثدح

 لجر مدقتف « ةالصلا ترضحف مهسلجم ىتأ متاح نب يدع نأ ةفيلخ نب لحم
 هللا يضر متاح نب يدع سلج ىلص املف « دوجسلاو عوكرلا لاطأف « مهي ىلصف

 « هتالص يف زجوأو دوجسلاو عوكرلا مهب متأف مدقت مث « ع رصعلا انب ىلص ىتح هنع

 « ةجاحلا اذو ريبكلاو فيعضلا مهنم نإف ء اذكه انب لصيلف مكنم انمأ نم : لاقف

 . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر فلخ يلصن انك اذكه

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۱١۷ ص ؟ ج ) هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاقو

 نب كاحضلا نع كيدف يبأ نبا انثدح : لاق هللا دبع نب نوراه انربخأ

Ar 



 تيلص ام : لاق ةريره ينأ نع راسي نب ناميلس نع هللا دبع نب ريكب نع ناثع
 لاق . بالف نم ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرب ةالص هبشأ دحأ ءارو
 ففخيو « نييرخألا ففخيو « رهظلا نم نييلوألا نيتعكرلا ليطي ناك : ناميلس
 ًارقيو ء لصفملا طسوب ءاشعلا يف ًارقيو « لصفملا راصقب برغملا يف أرقيو « رصعلا
 . لصفملا لوطب حبصلا يف

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ل9192 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ريكب نع ناثع نب كاحضلا انثدح كيدف يأ نب ليعامسإ نب دمحم انثدح
 دحأ ءارو تيلص ام : لاق هنأ ةريره ينأ نع راسي نب ناميلس نع هللا دبع نبا
 هللا لص هللا لوسرب ةالص هبشأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب
 نم نييلوألا نيتعكرلا ليطي ناك : ناميلس لاق . نالف نم ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ‹ لصفملا راصقب برغملا يف أرقيو « رصعلا ففخيو « نييرخألا ففخيو « رهظلا
 . لصفملا لاوطب حبصلا يف أرقيو « لصفملا طسوب ءاشعلا يف أرقيو

 . حيحصلا لاجر هلاجر نسح ثيدح- اذه

 : ( 7374 ص ۲ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 دقاو نبا انربخأ بابحلا نب ديز انريعأ يعازخلا هللا دبع نب ةديع انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك : لاق هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع
 . روسلا نم اهوحنو اهاحضو سمشلاب ةرخآلا ءاشعلا يف أرقي

 . نسح ثيدح ةديرب ثيدح : ىسيع وبأ لاق
 نب ديز انث : لاقف ( ٠٠١ ص ه ج ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « بابحلا
 نب دمحم انربخأ : ( 178 ص ۲ + ) : هللا همحر لاقف ياسنلا هجرخأو

 . هب « دقاو نب نيسحلا انأبنأ : لاق يأ انثدح : لاق قيقش نب نسحلا نب يلع
 . حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق
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 :( ۳٣۰۹ ص هجر هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

هللا دبع انث نيسح ينثدح بابحلا نب ديز انثدح
 تعمس : لاق ةديرب نب 

ف ءاشعلا ةالص هباحصأب ىلص : لوقي لبج نب ذاعم نإ : لوق ةديرب يأ
 أرق

 هل لاقف « بهذو ىلصف غرفي نأ لبق نم لجر ماقف € ةعاسلا تبرخقا ) ابيف

ذتعاف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لجرلا ىنأف « اًديدش الوق ذاعم
 « هيلإ ر

للا لوسر لاقف « ءاملا لع تفخف لخن يف لمعأ تنك ينإ : لاقف
 هيلع هللا لص ه

 . ؛ روسلا نم اهوحنو « اهاحضو سمشلاب لص و : ملسو هلآ ىلعو

 . نسح ثيدح اذه

 درفملاو مومأملاو مامإلاو ةيرهجلاو ةيرسلا يف ةءارقلا

 : ( 448 ص +٦ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 بيرك نب ريخ ةيرهازلا وبأ ينثدح ملاص نب ةيواعم انث بابحلا نب ديز انث

 هللا لوسر تلاس : لوقي ءادردلا ابأ تعمس : لاق يمرضحلا ةرم نب ريثك نع

 لجر لاقف « معن » : لاق ؟ ةءارق ةالص لك يفأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . هذه تبجو : راصنألا نم

 : يخأ نباي : لاقف < هنم موقلا برقأ تتكو « ءادردلا يأ ىلإ تفتلاف

 . مهافك دق الإ مرقلا مأ اذإ مامإلا ىرأ ام

 ىلع هبنو ( ١45 ص ۲ + ) يئاسنلا هجرخأ دقو « نسح ثيدح اذه

 باتكلا ةحتاف ةءارق نأ حيحصلا : لوقأو « ءادردلا يلأ ىلع فوقوم هرخآ نأ

 . يراخبلل مامإلا فلخ ةءارقلا ءزج عجار . درفنملاو مومألاو مامإلا ىلع ةبجاو

 ٠ ةعكر لك يف اهدعب ةروس مث # دحأ هللا وه لق ] ةءارق لضف

 : ( ۸۳ ص 5 ج ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

زيزعلا دبع انئدح يريبزلا هللا دبع نب بعصم انثدح
 هللا ديبع نع دمحم نب 
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 لق إل : ةءارق مزلي ناك الجر نأ كلام نه سنأ نع ينانبلا تباث نع رمع نبا

 هللا لوسر هل لاقف « هباحصأ مب وهو « ةروس لك يف ةالصلا يف 4 دحأ هللا وه
 « اهبحأ ينإ : لاق « ؟ ةروسلا هذه كمزلي ام ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . ٠ ةنجلا كلخدأ اهبح » : لاق

 لاقف يذمرتلا هدنسأو . يراخبلا ةقلع دقو «نسح ثيدح اذه
 :( ۲۱۲ ص مج ) : هللا همحر

 زيزعلا دبع ينثدح سيوأ يأ نب ليعامسإ انربخأ ليعامسإ نب دمحم انثدح
 ناك : لاق كلام نب سنأ نع ينانبلا تباث نع رمع نب هللا ديبع نع دمحم: نبا
 يف مهل أرقي ةروس حتتفا املك ناكف « ءابق دجسم يف مهمؤي راصنألا نم لجر
 ةروس أرقي مث ؛ ابنم غرفي ىتح  دحأ هللا وه لق ب حتتفا اهب أرقي ةالصلا
 كنإ : اولاقف « هباحصأ هملكف « ةعكر لك يف كلذ عنصي ناكو « اهعم ىرخأ

 نأ امإف « ىرخأ ةروسب أرقت ىتح كئزجت اهنأ ىرت ال مث « ةروسلا هذهب أرقت
 متببحأ نإ . اهكراتب انأ ام : لاق « ىرخأ ةروسب ًارقتو اهعدت نأ امإو « اهب أرقت

 نأ اوهركو « مهلضفأ هنوري اوناکو « مکرت متهرك نإو « تلعف اهب مكمؤأ نأ
 : لاقف « ربخلا هوريخأ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا مهاتأ املف « هريغ مهمؤي
 يف ةروسلا هذه أرقت نأ كلمحي امو كباحصأ هب رمأي امم كعنمي ام نالف اي »
 هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف « اهبحأ ينإ هللا لوسر اي : لاقف « ؟ ةعكر لك
 . « ةنجلا كلخدأ اهبح نإ » : ملسو هلآ ىلعو

 رمع نب هللا ديبع ثيدح نم هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه
 نأ : سنأ نع ينانبلا تباث نع ةلاضف نب كرابم ىور دقو « ينانبلا تباث نع
 : لاق ي دحأ هللا وه لق 8 ةروسلا هذه بحأ ينإ هللا لوسر اي : لاق الجر
 . « ةنجلا كلخدي اهايإ كبح نإ »

 دمحأ مامالا هج رخأ دق تباث نع ةلاضف نب كرابلا ثيدحو : تلق

 : لاقف ١4١( ص ۳ + ) هللا همحر
 ءاج : لاق كلام نب سنأ نع ينانبلا تباث نع كرابملا انث رضنلا وبأ انث

۹٩ 



 ةروسلا هذه بحأ ينإ : لاقف ملسو هلآ لعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر
 كبح ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف 4 دحأ هللا وه لق ل

 . « ةنجلا كلخدأ اهايإ

 : لجر لاق : لاق سنأ نع اتباث تعم : لاق كرابملا انث ديلولا نب فلخ انث

 . هلثم ركذف « ةروسلا هذه بحأ ينإ « هللا لوسر اي

 انث دمحم نب نيسح انث : ( ٠١١ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 .هلل دمحلاو ءةحصلا ىلإ ثيدحلا ىقتراف . هركذف « سنأ نع تباث نع كرابملا

 ديلولا نب فلخ ةياور يف ثيدحتلاب حرص دقف اًسلدم ناك نإو ةلاضف نب كرابملاو

 يمرادلا لاق ( 5517 ص ۲ + ) يمرادلا دنعو « مدقت  دمحأ مامإلا دنع هنع

 . هركذف « سنأ نع تباث انث ةلاضف نب كرابم انأ نوراه نب ديزي انث : هللا همحر

 نيتعكر يف ةروسلا مق

 :( ۳۲۰ ص ۸ + ) هللا همحر ىلعي وبأ لاق

 ةورع نب ماشه نع ثايغ نب صفح انثدح ةداجس دامح نب نسحلا انثدح
 ةرقبلا ةروس مسق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع هيبأ نع

 . نيتعكر يف
 . حيحص ثيدح اذه

 ةيناثلا ةعكرلا يف ةروسلا ةداعإ

 .:( ۳۲ ص م ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع لاله يبا نبا نع ورمع ينربخأ بهو نبا انربخأ حلاص نب دمحأ انثدح
 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا عمس هنأ هربخأ ةنيهج نم الجر نأ ينهجلا هللا دبع نب ذاعم

 يردأ الف « امهيتلك نيتعكرلا يف 4 ضرألا تلزلز اذإإ) : حبصلا يف أرقي ملسو هلآ
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 . اًدمع كلذ أرق مأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر يسنأ

 دقو « هللا دبع نب ذاعم الإ حيحصلا لاجر هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 . لامكلا بيذبت يف اک هريغو نيعم نبا هقثو

 ةالصلا يف ءاكبلا

 : (۱۷۲ ص “+ ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 - نوراه نبا ينعي - ديزي انربخأ مالس نب دمحم نب نمحرلا دبع انثدح
 تيأر : لاق هيبأ نع فرطم نع تباث نع - ةملس نبا ينعي - دامح انربخأ

 ىحرلا زيزأك زيزأ هردص يفو يلصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص ءاكبلا نم

 نب دمحم نب نمحرلا ديع الإ حيحصلا لاجر هلاجر ‹ حيحص ثيدح

 هللا همحر يناسنلا لاق « عبوت دق لب « ينطقرادلاو يناسنلا هقثو دقو « مالس

 نب دامح نع هللا دبع انأبنأ : لاق رصن نب ديوس انربخأ : ( ١۳ ص مج )

 . هب « ةملس

 ضفخو عفر لك يف ريبكتلا

 : ( 55ص 7 ) هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق

 ورمع انأبنأ : رج نبا لاق جاجح نع ينارفعزلا دمحم نب نسحلا انربخأ

 ةالص نع رمع نب هللا دبع لأس هنأ نابح نب ىيحي نب دمحم نع ىيحي نبا

 ربكأ هللا ء عضو املك ربكأ هللا : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 مكيلع مالسلا « هنيي نع هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : لوقي مث « عفر املك

 . هراسي نع هللا ةمحرو
 . يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

۹۸ 



 :( 7 ص ٣ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق
 لكس : لاق مصألا نب نمحرلا دبع نع ةئاوع وبأ اتثدح : لاق ةبينق انربخأ

 «دجس اذإو « عكر اذإ ريكي : لاقف ؟ ةالصلا يف ريبكتلا نع كلام نب سنأ
 ظفحت نمع : طح لاقف . نيتعكرلا نم « ماق اذإو « دوجسلا نم هسأر عفر اذإو

 هللا يضر رمعو ركب يلأو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع : لاقف ؟ اذه

 . تاهعو : لاق ؟ نائعو : مطح هل لاقف تکس مث ؛ امبنع

 ريبكتلا نع سنأ لكس : لاق مصألا نمحرلا دبع انث ةناوع وبأ انث نافع انث
 نم هسأر عفر اذإو ء دجس اذإو « عفر اذإ ريكي : لاقف عمسأ انأو ةالصلا يف

 ؟ اذه ظفحت نمع : مكح هل لاقف : لاق « نيتعكرلا نيب ماق اذإو « دوجسلا

 « تكس مث رمعو ركب يلأو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع : لاق

 . نافعو : لاق ؟ ناثعو : مكح هل لاقف

 نع نايفس انث معن وبأ انث ( 7١7 ص ۳ + ) اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ناك : لوقي اًسنأ تعمس : لاق مصألا نمحرلا دبع

 . اوعضو اذإو « اوعفر اذإ ريبكتلا نومتي ناثعو رمعو ركب وبأو ملسو

 :( 95 ص ١ ج) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 دوسألا نب نمحرلا دبع نع قاحسإ ينأ نع صوحألا وبأ انربخأ ةبينق انثدح
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلع نع

 . رمعو ركب وبأو « دوعقو مايقو « عفرو ضفخ لك يف ربكي ملسو هلآ
 . حيحص نسح ثيدح دوعسم نب هللا دبع ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

۹۹ 



 ةرصاخلا ىلع ديلا عضو ةيهارك

 : (۱۷۰ ص ۳ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 SE ا الا ا ا

 ماير اا ليز عشا نعل رز E لاق یلص

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 ١١97(. ص ۲ + ) ُئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۳۳ ص /ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 يفنحلا حيبص نب دايز انثدح ينابيشلا دايز نب ديعس انربخأ ديزي انثدح

 تعضوف « ةالصلا تلطأف « يبناج ىلإ خيشو « تيبلا ىلإ ىلصأ امئاق تنك : لاق

 : يسفن يف تلقف ءولأي ال ةبرض هديب يردص خيشلا برضف يرصخ ىلع يدي
 0 تلقف « دعاق هفلخ مالغ اذإف « فارصنالا تعرسأف !؟ ينم هبار ام

 : تلقف فرصنا ىتح تسلجف رمع نب هللا دبع اذه : لاق ؟ خيشلا

 بلصلا كاذ : لاق « معن : تلق ؟ وه تنأ : لاق ؟ ينم كبار ام : نمحرلا ديع

 . هنع ىبني ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناكو « ةالصلا يف

 . ( ٠١۳ ص ٠١ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 دجسيو مامإلا عكري ىتح دوجسلاو عوكرلا يف ينأتلا

 : ( ۳۲۷ ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نابح نب یی نب دمحم ينثدح نالجع نبا نع ىبحي انثدح ددسم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق نايفس يأ نب ةيواعم نع زيريحم نبا نع

 اذإ ‹ هب مكقبسأ امهم هنإف ‹ دوجسب الو عوكرب ينوردابت الو : ملسو هلآ
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 . « بلدي دق ينإ ء تعفر اذإ هب ينوكردت تعكر

 . هللا دبع : وه زيررحم نباو « نسح ثيدح اذه

 ؟ عفرت ىتمو , دوجسلا يف ناديلا عضوت ىنم
 ١54(: ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع بويأ نع = ميهاربإ نبا ينعي - ليعامس] انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح

 عضو اذإو « هجولا دجسي اک نادجست نيديلا نإ ١ : هعفر رمع نبا نع عفان

 . « امهعفريلف هعفر اذإو « هيدي عضيلف ههجو مدحأ
 . حيحصلا لاجر هلاجر ‹ حيحص ثيدح اذه

 . ( ۲١۷ ص ۲ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 دوجسلا دنع ناديلا عضوت نيأ

 : ( ۳۱١ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ىأر هنأ يمرضحلا لئاو نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع نايفس انث عيكو انث
 . هينذأ نم ناتبيرق هاديو دجس نيح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر

 . نسح ثيدح اذه

 ةالصلا ةحص يف طرش دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا
 :( #9 ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ريمع نب ةرامع نع ناميلس نع ةبعش انربخأ يرفلا رمع نب صفح انثدح
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يردبلا دوعسم ينأ نع رمعم يأ نع
 . « دوجسلاو عوكرلا يف هرهظ مقي ىتح لجرلا ةالص يزجت ال٠ : ملسو هلآ

 . يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
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 نسح دوعسم يلأ ثيدح : لاقو ( ١74 ص ۲+ ) يذمرتلا هاورو

 حجم
 يردبلا يراصنألا دوعسم وبأو « ةربخس نب هللا دبع : همسا رمعم وبأو

 . ورمع نب ةبقع : همسا
 نع ةيواعم يلأ نع عينم نب دمحأ هيف : يذمرتلا خيش نمحرلا دبع وبأ لاق

 ينآلا ةبيش يلأ نبا دنسم اذكو نيخيشلا طرش ىلع يذمرتلا دنسب وهف « شمعألا

 . هللا ءاش نإ

 . ( ۲٠١ ص 21487“ ص ۲ + ) يئاسنلا هجرخأو

 .( ۲۸۲ ص ١ + ) هجام نباو

 ةيواعم وبأ ان : هللا همحر لاقف ( ۲۸۷ ص ١ + ) ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 . هب « شمعألا نع عيكوو

 دوجسلا لضف

 ١54(: ص هاج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 بائر نب نوراه ينربخأ : لوقي يعازوألا تحمس : لاق قازرلا دبع انث

 راكي الجر هيف تدجوف سدقملا تيب تلخد : لاق سيق نب فنحألا نع

 عفش ىلع يردنأ : تلق فرصنا املف « كلذ نم يسفن يف تدجوف « دوجسلا

 : لاق مث ء« يردي لجو زع هللا نإف يردأ ال لأ نإ : لاق ؟ رتو ىلع مأ تفرصنا

 ينريخأ : لاق مث - ىكب مث ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص مساقلا وبأ يبح ينربخأ

 ينربخأ : لاق مث - ىكب مث - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص مساقلا وبأ يبح

 ا لاق هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص مساقلا وبأ يبح

 دام رايس نك جاع يسع تسر عنا لا هر هب

 هللا لوسر بحاص رذ وبأ انأ : لاق « هللا كمحري ؟ تنأ نم ينربخأ : تلق : لاق

 . يسفن يلإ ترصاقتف : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . حيحص ثيدح اذه



 لاقف ( 88ه ص ١ + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأ ثيدحلا

 : هللا همحر

 نع يعازوألا انث يبايرفلا فسوي نب دمحم انث نيكسم نب دمحم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رذ ينأ نع سيق نب فنحألا نع بائر نب نوراه
 طحو ةجرد اهب هللا هعفر الإ ةدجس هلل دجسي دبع نمت ام 9 : لاق ملسو هلآ

 . دانسإلا اذه نم نسحأب رذ يبأ نع هملعن ال : رازبلا لاق
 . ( ۳۲۷ ص ۲ + ) قازرلا دبع هجرخأو

 .: ٠٠٠١( ص ٣ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يراصنألا ىبحي نب ورمع انث : لاق - يطساولا ينعي - دلاخ انث نافع انث

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلل مداخ نع موزخم ينب ىلوم دايز ينأ نب دايز نع
 لوقي امم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك : لاق - ةأرما وأ لجر - ملسو

 « هللا لوسر اي : لاقف موي تاذ ناك ىتح : لاق « ؟ ةجاح كلأ » : مداخلل

 : لاق ةمايقلا موي يل عفشت نأ يتجاح : لاق « ؟ كتجاح امو » : لاق . يتجاح
 . « دوجسلا ةراكب ينعأف ال امأ » : لاق . ير : لاق « ؟ اذه ىلع كلد نمو »

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 ةنسلا نم دوعقلاو ‹ مايقلا فيفختو ‹ دوجسلاو عوكرلا ةلاطإ
 . : ( ١١١ص ۲ + ) هللا هجر يلاستلا مامإلا لاق
 انلخد : لاق ملسأ نب ديز نع دلاخ نب فاّطَعلا انثدح : لاق ةبينق انربحأ

 اًءوضو يل يمله « ةيراج اي : لاق معن : انلق ؟ متيلص : لاقف كلام نب سنأ ىلع

 نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ةالص هبشأ مامإ ءارو تيلص ام
 . اذه مكمامإ

 .دوعقلاو مايقلا ففخيو ,دوجسلاو عوكرلا متي زيزعلا دبع نب رمع ناك و :ديز لاق
 . نسح ثيدح اذه



 دوجسلا يف مونلا

 : ( 29١ ص ٩ + ) هللا همحر ىلعي وبأ ينثملا نب يلع نب دمحأ مامإلا لاق

 دوسألا يلأ نب روصنم انئدح ناميلس نب ديعس انثدح ةمشيخ وبأ انئدح

 هللا لوسر ناك : لاق هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع شمعألا انثدح : لاق

 موقي مث هخفنب الإ هموت فرعي امف هدوجس يف ماني ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . هتالص يف

 . حيحص ثيدح اذه

 عوكرلا نم اهظح ةروس لك اوطعأ

 : ( ۳۹۹ ص ١ + ) هللا همحر ةبيش يأ نب ركب وبأ مامإلا لاق
 هللا لوسر عمس نم ينثدح : لاق ةيلاعلا ينأ نع مصاع نع ةدبع انث 1

 . ؛ عوكرلا نم اهظح ةروس لك طعأ ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 نبا : وه مصاعو « ناميلس نبا : وه ةدبعو ء حيحص ثيدح اذه

 بيذبتلا بيذهت يف اک يحايرلا نارهم نب عيفر ةيلاعلا وبأو « لوحألا ناميلس
 . مصاعو ةدبع ةمجرت

 : هللا همحر لاقف ( هؤ ص ه + ر دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 نم ينثدح : لاق « ةيلاعلا يبأ نع مصاع انث : لاق ةدبعو ةيواعم وبأ انث

 نم اهظح ةروس لك اوطعأ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا عمس

 . « دوجسلاو عوكرلا

 دوجسلاو عوكرلا يف نيدضعلا نيب اه حتف

 : ( ۲۱۲ ص ؟ + ) هللا همحر يتاسنلا مامإلا لاق

 - رضنلا وه - ليمش نبا انآبنأ : لاق يزورملا محرلا دبع نب ةدبع انربخأ

4 



 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ءاربلا نع قاحسإ يلأ نب سنوي انأبنأ : لاق
 . ىخج ىلص اذإ ناك ملسو هلآ

 . هيدضع حتف : ىخج ىنعمو

 . نسح ثيدح اذه

 دجس اذإ نيطبإلا نيب جي رفتلا

 ١48(: ص ۲ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 هللا ديبع نع سيق نب دواد نع رمحألا دلاخ وبأ انثدح بيرك وبأ انثدح
 ترمف « ةرمث نم عاقلاب ينأ عم تنك : لاق هيبأ نع يعازخلا مرفأ نب هللا دبع نبا

 تنكف : لاق ء يلصي مثاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر اذإف « ةبكر

 . هضايب ىرأو ‹ دجس اذإ هيطبإ ترفع ىلإ رظنأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع مرقأ نب هللا دبعل فرعي الو « سيق نب دواد ثيدح
 . ثيدحلا اذه ريغ ملسو هلا

 الإ ‹ حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 اهاجرخي نأ املسمو يئراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا نم ثيدحلاو
 . ( ٠۲١ ص )ا تامارلالا يف اك

 . ( ۲١۳ ص ۲ + ) يلناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 "دج ) يديمحلاو 2( ۲٣٣ ص +١ ) هجام نبا هجرخأو

 .( ٠٣ ص +٤ ) دمحأو « ( ۱٦۹ ص ۲ + ) قازرلا دبعو

 تنب ءايه : قيقحتب ( 853 ص ١ + ) ةيلاعلا بلاطملا يف ظفاحلا لاق
 : هللا اهظفح دومح

 همع نع مصألا هللا دبع نب هللا دبع انثدح دحاولا دبع انثدح :ددسم لاقو
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 . هيطبإ حضو ىري دجس اذإ ناك ملسو هلا ىلعو

 . حيحص ثيدح اذه

 ةالصلا يف بكرلاب ةناعتسالا
 ١١(:. ص ١ + ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا لاق

 يلا نع نيصح وبأ انئدح شايع نب ركب وبأ انثدح عينم نب دمحأ انثدح

 . بكرلاب اوذخف مكل تنس بكرلا نإ : رمع انل لاق : لاق يملسلا نمحرلا دبع
 . يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ةالصلا يف ءاعدلا

 :( 9 ص م + ) هللا همحر دواد وبأ مامالا لاق

 نع ناميلس نع ةدئاز نع يلع نب نيسح انريخأ ةبيش يأ نب ناثع انثدح
 يبا لاق : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ ضعب نع حلاص يبأ

 دهشتأ : لاق « ؟ ةالصلا يف لوقت فيك » : لجرل ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص
 « كتندند نسحأ ال ينإ امأ « رانلا نم كب ذوعأو « ةنجلا كلأسأ ينإ مهللا : لوقأو
 . « ندندن افوح ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف , ذاعم ةندند الو

 نآل ؛ رضت ال يباحصلا ةلاهجو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . لودع مهلك ةباحصلا

 انثدح : لاقف ( 550 ص ١ + ) هللا همحر هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 ةريره يأ نع حلاص يأ نع شمعألا نع ريرج انث ناطقلا ىسوم نب فسوي
 . ثيدحلا ركذف « لجرل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق



 هلل تايحتلا

 :( ۲٠۵ ص "ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 اًدهاجم تعم“ رشب يأ نع ةبعش انربخأ يلأ ينثدح يلع نب رصن انثدح

 : دهشتلا يف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نع رمع نبا نع ثدحي

 - « هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا تابيطلا تاولصلاو هلل تايحتلا و

 نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا » - هتاكربو : اهيف تدز : رمع نبا لاق

 - هل كيرش ال هدحو : اهيق تدز : رمع نبا لاق - « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 . « هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو »

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 : ( ٥٥٦۰ ) هللا حر دحأ مامإلا لاق

 يكمل هاباب نب هللا دبع ينثدح ةدانق انثدح ديزي نب نابأ اادح نافع انثدح

 هديب برض ةالصلا ىضق املف : لاق رمع نب هللا دبع بنج ىلإ تيلص : لاقي

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك اک ةالصلا ةيحت كملعأ الأ : لاقف هذخف ىلع

 يرعشألا ىسوم ينأ لوق : a a ع
 . دهشتلا يف

 . حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 دحلاأادحلا

 : ( ٥٤٤ ص ٩ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نالجع نب دمحم انربخأ ىسيع نب ناوفص انربخأ راش نب دمحم انثدح

 لاقف هضاب وعدي ناک الجر نأ ةريرع يأ نع حلاص يبا نع عاقعقلا نع

 . « دُحَأ دخأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . بيرغ نسح ثيدح اذه



 ۲ + ر هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو . ( 88 ص ۳ + ) يئاسنلا هجرخأو

 : ( ٤۲۰١ ص

 هنم انأ هتعم سو : دمحأ نب هللا دبع لاق « دمحأ نب دمحم نب هللا دبع انث

 هللا ىلص يبنلا نأ ةريره يأ نع حلاص يأ نع شمعألا نع ثايغ نب صفح انث
 . هدأ دخأ » : لاقف وعدي وهو دعسب رم ملسو هلآ ىلعو هيلع

 نبا : وه دمحم نب هللا دبعو « حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 هللا دبع : وه ذإ نيخسانلا نم وأ يعبطم أطخ هبسن يف دمحأ ةدايزو ةبيش يأ
 . ناثع نب مهاربإ نب دمحم نبا

 لاقف ( ۳۸١ ص ١ + ) فّتصملا يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هجرخأو
 . هب ‹ ثايغ نب صفح انثدح : هللا همحر

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ۸۸۷ ص ۲ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأو

 . هب « ةبيش يلأ نب ركب وبأ انث مانغ نب ديبع
 مامه وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( 40١ ص ٠١ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 هللا ىلص يبنلا نأ ةريره يأ نع نيريس نبا نع ماشه نع ثايغ نب صفح انثدح
 اهادحإب + : لاقو هاهنف اعيمج هيعبصأب وعدي الجر رصبأ ملسو هلآ ىلعو هيلع
 . « نيهلاب

 . عاجش نب ديلولا : وه مامه وبأ

 ؟ دهشتلا يف وعدي نأ دارأ نم لمعي اذام

 :( 784 ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ءيناه وبأ ينربخأ ةويح انربخأ ديزي نب هللا دبع انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح

 بحاص ديبع نب ةلاضف عم هنأ هثدح كلام نب ورمع يلع ابأ نأ ءيناه نب ديمح
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص يبنلا لع لصي ملو هللا دجمي مل هتالص يف وعدي الجر ملسو هلآ ىلعو
 لجع » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ملسو هلا ىلعو هيلع
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 ءانثلاو هبر ديجمتب ًادبيلف كدحأ ىلص اذإ » : - هريغل وأ - هل لاقف هاعد مث « اذه
 . « ءاش امب دعب وعدي مث ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلع لصي مث هيلع

 وه كلام نب ورمعو : حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 . ينطقرادلاو نيعم نبا هقثو دقو « يبنجلا يلع وبأ يدارملا ينادمهلا

 نسح ثيدح اذه : لاقو ( ؛ه١ ص ٩ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 5 . حم

 .( 44 ص ۳ + ) يناسنلاو

 : ( 7١6 ص ۳ +) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع شاّيع ني ركب وبأ انربخأ مدآ نب یی انربخأ ناليغ نب دومحم انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلاو يلصأ تنك : لاق هللا دبع نع رز نع مصاع

 يبنلا ىلع ةالصلا مث مث « هللا ىلع ءانثلاي تأدب تسلج املف هعم رمعو ركب وبأو

 HES « يسفنل توعد مث « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . ۲ هطعت لس « هطعت لس » : ملسو هلآ

 . حيحص نسح ثيدح هللا دبع ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . دوجنلا يلأ نبا : وه مصاعو « نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ةالصلا

 :( 48 ص ۳ + ) هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق

 عمجم انثدح : لاق رشب نب دمحم انأبنأ : لاق مهاربإ نب قاحسإ انربخأ

 : انلق : لاق هيبأ نع ةحلط نب ىموم نع بهوم نب “نافع نع یحی نبا

 ىلعو دمحم ىلع لص مهللا : اولوق د : لاق ؟ كيلع ةالصلا فيك « هللا لوسر اي

لع كرابو « ديجم ديمح كنإ مهاربإ لآ ىلعو مهاربإ ىلع تيلص اک « دمحم لآ
 ى

 . ٠ ديجم ديمح كنإ مهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب اک دمحم لآ ىلعو « دمحم

 . بهرم نب هللا دبع نب ناڻع وه (۱)



 انثدح : لاق يمع انثدح : لاق دعس نب مهاربإ نب دعس نب هللا ديبع انربخأ

 هللا يبن ىنأ الجر نأ هيبأ نع ةحلط نب ىموم نع بهوم نب ناثع نع كيرش
 : لاق ؟ هللا يبن اي كيلع يلصن فيك : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ديمح كنإ ميهاربإ ىلع تيلص اک « دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا : اولوق »
 . ؛ ديحم ديمح كنإ مهارب] ىلع تكراب اک ‹ دمحم لا ىلعو دمحم ىلع كرابو ديجم

 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ١١۲ ص ١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 . هب ‹ يراصنالا ىيحي نب عمجم انث رشب نب دمحم انثدح

 نب ركب وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( 7١١ ص ۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 . هب ءرشب نب دمحم انثدح ةبيش يلأ

 نب دمحم انثدح ريمن نب هللا دبع نب دمحم انثدح : ( ۲۲ ص ) لاقو

 . هب « رشب

 ةالصلا يف ملستلا

 : ( ۲۹۱ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا ديع وبا مامإلا لاق

 قاحسإ يلأ نع شاّيع نب ركب وبأ انث مدآ نب ىبحي انث دمحم نب يلع انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق رساي نب راّمع نع رفز نب ةلص نع
 مكيلع مالسلا » : هدخ ضايب یری ىتح « هراسي نعو « هنيمي نع مّلسي ملسو هلآ

 . « هللا ةمحرو مكيلع مالسلا « هللا ةمحرو

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 795 ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا ديع وبأ مامإلا لاق

 قاحسإ يأ نع شاّيع نب ركب وبأ انث ةرارز نب رماع نب هللا دبع انثدح
 انركذ ةالص لمجلا موي يلع انب لص : لاق ىسوم يأ نع ميرم ينأ نب ديرب نع
 امإو « اهانيسن نوكن نأ امإف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص
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 . هلام ىلعو « هنيي ىلع مّلسف اهانكرت نوكن نأ

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 1۲ ص ۴ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 ورمع انأبنأ : رج نبا لاق جاجح نع ينارفعزلا دمحم نب نسحلا انربخأ

 ةالص نع رمع نب هللا دبع لأس هنأ نابح نب ىبحي نب دمحم نع ىبحي نبا

 ربكأ هللا عضو املك ربكأ هللا : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 مكيلع مالسلا «هتيمي نع هللا ةمحرو مكيلع مالسلا » : لوقي مث عفر املك

 . « هراسي نع هللا ةمحرو

 . يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 :(159060 ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 يمرضحلا سيق نب ىسوم انربخأ مدا نب ىبجحي انربخأ هللا دبع نب ةدبع انثدح

 هللا ىلص يبنلا عم تيلص : لاق هيبأ نع لئاو نب ةمقلع نع ليهك نب ةملس نع

 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :  هني نع ملسي ناكف « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . هللا ةمحرو مكيلع مالسلا » : هلامش نعو ٩ هتاكربو

 . تاقث هلاجرو حيحص ثيدح اذه

 تاولصلا بقع راكذألا

 : ( ۴۷۳ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر يياسنلا مامإلا لاق

 انربخأ : لاق ميرم يأ نبا انثدح : لاق ركسع نب لهس نب دمحم انربخأ

 نب ةورع نع نارمع يها نب دلاخ ينثدح : لاق ناميلس وبأ ناميلس نب دالخ

 سلجم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر سلج ام : تلاق ةشئاع نع رييزلا

 اي : تلقف : تلاق « تاملكب كلذ متخ الإ ةالص ىّلص الو انآرق الت الو

 ءالؤبب تمتح الإ ةالص يلصت الو انارق ولنت الو اسلجم سلجت ام كارأ « هللا لوسر

 لاق نمو « ريخلا كلذ ىلع عباط هل متخ اًريخ لاق نم « معن 9 : لاق « تاملكلا
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 « كيلإ بوتأو كرفغتسأ « تنأ الإ هلإ ال كدمحميو كناحبس « ةرافك هل نك ارش

 ةملس ويبأ انربخأ قاحسإ نب ركب وبأ انربخأ : لاقف ( ۳۰۹ ص )و

 هب « ناميلس نب دالخ انأ ةملس نب روصنم يعازخلا

 : لاقف ( ۷۷ ص + + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 نارمع ينأ نب دلاخ نع يمرضحلا ناميلس نب '”دالخ انث ةملس وبأ انث
 ساجر عرفا لهو هيلع للا لس: للا لور نأ ةف نع ورع نع

 ملكت نإ » : لاقف تاملكلا نع ةشئاع هتلأسف « تاملكب ملكت لص وأ اسلجم

 كناحبس : ةرافك ناك كلذ ريغب ملكت نإو « ةمايقلا موي ىلإ نهيلع اعباط ناك ريخب
 . « كيلإ بوتأو كرفغتسأ « تنأ الإ هلإ ال كدمحمو

 دقو « ناميلس نب دالخ الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذبت يف اک دينجلا نب نيسحلا نب يلع هقثو

 : ( 728 ص ۳٣ + ) هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق

 سيردإ نيا نع مدآ نب ىحي انثدح : لاق يذمرتلا مازح نب ىموم انربخأ
 تباث نب ديز نع حلفأ نب ريثك نع نيريس نب دمحم نع ناسح نب ماشه نع
 0 الث اودمحيو « نيثالثو اثالث ةالص لك ربد اوحبسي نأ اورمأ : لاق

 مكرمأ : هل ليقف همانم يف راصنألا نم لجر يتأف « نيثالثو اًعبرأ اوربكيو
 نيثالثو انالث ةالص لك ربد اوحبست نأ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اهولعجاف : لاق « معن : لاق ؟ نيثالثو اًعبرأ اوريكتو «نيثالثو اًنالث اودمحتو

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىنأ حبصأ املف « ليلهتلا امف اولعجاو نيرشعو اًسمخ
 . « كلذك اهولعجا » : لاقف هل كلذ ركذق ملسو هلآ

 هقثو دقو حلفأ نب ريثك الإ حيحصلا لاجر هلاجر ؛ حيحص ثيدح اذه

 . يلاسلا

 لاقف « ةوطع ميهاربإ قيقحتب ( 474 ص ه + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 )١( هانتبلأ ام : باوصلاو « دلاخ : لصألا يف .
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 نب ماشه نع يدع ينأ نبا انثدح فلخ نب ىسحي انثدح : هللا همحر يذمرتلا

 . هب « ثاسح

 . حيحص ثيدح اذه : يذمرتلا لاق مث

 ان : هللا همحر لاقف ( ۳۷۰ ص ١ ج ) هللا همحر ةميزخ نبا هجرخأو

 | هب « ناسح ني ماشه انربخأ رمع نب ناثع انثدح ديعس نب هللا ديبع ةمادق وبأ

 . هب « ماشه انثدح يفقثلا انربخأ نسحلا نب نيسحلا انثدحو ( ح )

 ١84(. ص هج ) دمحأ هجرعأو

 . ( ١١١١ ص ۲ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأو

 مو « دانسإلا حيحص ثيدح اذه : لاقو ( 357” ص ١ + ) ماحلاو

 : ةريره يأ نع حلاص يأ نع يمس ثيدح ىلع اقفتا امإو « ظفللا اذهب هاجرخي

 . ةدايزلا هذهو ايؤرلا اهيف سيلو « روجألاب روثدلا لهأ بهذ
 : ( هؤ5 ص ؟ جر هللا ههر يذمرتلا مامإلا لاق

 ةمركع انربخأ كرابملا نب هللا دبع انربخأ ىسوم نب دمحم نب دمحأ انثدح

 كلام نب سنأ نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ ينثدح : لاق رامع نبا
 تاملك ينملع : تلاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلع تدغ ملس مأ نأ
 هيدمحاو ءارشع هللا يحبسو « اًرشع هللا يربك » : لاقف « يتالص يف نملوقأ

 .( معن « معن : لوقي تعش ام يلس مث ءاّرشع

 . بيرغ نسح ثيدح سنأ ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . حيحصلا لاجر هلاجرو؛ نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 نب يلع انثدح : هللا همحر لاقف ( ۲٠١ ص ١ + ) احلا هجرخأ دقو

 نبا انثدح يزورملا لتاقم نب دمحم انثدح ةبيتق نب ليعامسإ انث لدعلا داشمح
 . هب « كرابملا

 : ( ۱۸۲ ص )ةليللاو مويلا لمع يف ُياسنلا مامإلا لاق
 ريم نب دمحم انثدح : لاق هنع انبتك سوسرطب رشب نب نيسحلا انربخأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةمامأ يلأ نع دايز نب دمحم انثدح :لاق
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مل ؛ ةبوتكم ةالص لك ربد يف يسركلا ةيآ أرق نم » : ملسو هلآ
 لوخد نم هعنمي 

 . « تومي نأ الإ ةنجلا

 . نسح ثيدح اذه

 :( ۳۸٤ ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 انربخأ ءىرقملا ديزي نب هللا دبع انربخأ ةرسيم نب رمع نب هللا ديبع انثدح

ع يلبحلا نمحرلا دبع وبأ ينثدح :لوقي ملسم نب ةبقع تعم يرش نب ةويح
 ن

خأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ لبج نب ذاعم نع يميانصلا
 ذ

 نعدت ال ذاعم اي كيصوأ » : لاقف « كيحأل يفإ هللاو « ذاعم ايو : لاقو هديب

دابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأ مهللا : لوقت ةالص لك ربد يف
 . « كت

 . نمحرلا دبع ابأ صانصلا هب ىصوأو « يعانصلا داعم كلذب ىصوأو /

 دقو « ملسم نب ةبقع الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . نايفس نب بوقعي هقثو

 .( ۳° ص ٣ + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 ربصعلاو حبصلا دعب ركذلا لضف

 : ( ۱۰۲ ص ٠١ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 رفظ وبأ - رهطم نبا ينعي - مالسلا دبع انثدح ىتثملا نب دمحم انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع ةداتق نع يمعلا فلخ نب ىسوم انربخأ

 ةالص نم ىلاعت هللا نوركذي موق عم دعقأ نأل ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 نألو « ليعامسإ دلو نم ةعبرأ قتعأ نأ نم يلإ بحأ سمشلا علطت ىتح ةادغلا

 نم يلإ بحأ سمشلا برغت نأ ىلإ رصعلا ةالص نم هللا نوركذي موق عم دعقأ

 . « ةعبرأ قتعأ نأ

 زسح وهو ؛« فلخ نب ىسوم الإ حيحصلا لاجر هلاجر نسح ثيدح اذه

 . ثيدحلا
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 ةجايل ةالصلا يف هنع ىفعي ام

 : ( ٤۳٤ ص ۸ + ) هللا همحر ىلعي وبأ لاق

 مصاع نع حلاص نب يلع نع ىسوم نب هللا ديبع انثدح ركب وبأ انثدح

 « يلصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك : لاق هللا دبع نع رز نع

 مهملإ راشأ امهوعنمي نأ اودارأ اذإف « هرهظ ىلع نيسحلاو نسحلا بثو دجس اذإف

 ينبحأ نم ٠ : لاق « هرجح يف امهعضو ةالصلا ىضق اذإف ءامهوعد نأ

 . « نيذه بحيلف

 هجرخأو 2( ۲٠۰ ص ٩ + ) ىلعي وبأ هجرخأو . نسح ثيدح اذه
 : لاق قاحسإ نب نسحلا انثدح : هللا همحر لاقف ( ٠١ ص ) بقانملا يف ئاسنلا

 . هب ‹ حلاص نب يلع انأ : لاق هللا ديبع انث

 : ( ٤۹۳ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 دادش نب هللا دبع نع بوقعي يأ نب دمحم نع مزاح نب ريرج انآ ديزي انث
 ىدحإ يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر انيلع جرخخ : لاق هيبأ نع

 يبنلا مدقتف « نيسحلا وأ نسحلا لماح وهو - رصعلا وأ رهظلا - يشعلا يتالص

 ينارهظ نيب دجسف « ىلصف ةالصلل ربك مث « هعضوف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص
 هللا لوسر رهظ ىلع يبصلا اذإف يسمأر تعفر ينإ : لاقف ؛ اهاطأ ةدجس هتالص

 ىضق املف « يدوجس يف تعجرف « دجاس وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 كنإ « هللا لوسر اي : سانلا لاق ةالصلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 وأ رمأ ثدح دق هنأ اننظف اهتلطأ دق ةدجس هذه كتالص يلارهظ نيب تدجس

 تهركف ينلحترا ينبا نكلو « نكي مل كلذ لكف :  لاق كيلإ ىحوي دق هنأ

 . « هتجاح يضقي ىتح هلجعأ نأ

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ٠٠١ ص ۱۲ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 ,.. ١ هب ۽ نوراه نب ديزي
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 : ( ۲۲۹ ص ۲ + ) هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاقو
 : لاق نوراه نب ديزي انثدح : لاق مالس نب دمحم نب نمحرلا دبع انربخأ

 نب هللا دبع نع يرصبلا بوقعي يأ نب دمحم انثدح : لاق مزاح نب ريرج انآبنأ

 يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر انيلع جرخ : لاق هيبأ نع دادش

 هللا للص هللا لوسر مدقتف « اًئيسح وأ اًنسح لماح وهو ءاشعلا ينالص ىدحأ

 هتالص ينارهظ نيب دجسف « ىلصف ةالصلل ربك مث هعضوف ملسو هلآ ىلعو هيلع
 هللا ىلص هللا لوسر رهظ ىلع يبصلا اذإو يسآر تعفرف : يأ لاق « اهاطأ ةدجس

 هللا لوسر ىضق املف ‹ يدوجس ىلإ تعجرف دجاس وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع
 تدجس كنإ « هللا لوسر اي : سانلا لاق ةالصلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ؟ كيلإ ىحوي هنأ وأ رمأ ثدح دق هنأ اننظ ىتح اهتلطأ ةدجس كنالص ينارهظ نيب

 يضقي ىتح هلجعأ نأ تهركف ؛ يناحترا ينبا نكلو « نكي مل كلذ لك » : لاق -

 . ( هتجاح

 نب دمحم نب نمحرلا دبع الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . يناسنلا هقثو دقو « مالس

 : ( ۲۲۰ ص ۲ + ) هللا همحر يفاسنلا مامإلا لاق
 ركب وبأ انثدح : لاق مدآ نب ىبحي انربخأ : لاق ميهاربإ نب قاحسإ انربخأ

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةشئاع نع هللا ديبع نع نيصح نع شايعإ نبا

 هللا لوسر لاق « هقنخف هعرصف هذخأف « ناطيشلا هاتأف < * يلصي ناك ملسو

 ةوعد الولو « يدي ىلع هناسل درب تدجو ینح و : ٍملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . « سانلا هاري ىتح اًقثوم حبصأل مالسلا هيلع ناميلس يأ

 . حيحص ثيدح اذه

 : (۱۹۰ ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ينعي - رشب انربخأ : لاق ‹ هظفل اذهو ء ددسمو لبنح نب دمحأ انثدح

 : تلاق ةشئاع نع رييزلا نب ةورع نع يرهزلا نع درب انثدح - لضفملا نبا
 هيلع بابلاو يلصي : - دمحأ لاق - ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك
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 ىلإ عجر مث ؛ يل حتفف ىشمف - : دمحأ لاق - ‹ تحتفتساف تجف قلغم

 . ةلبقلا يف ناك بابلا نأ ركذو « هالصم

 - نائس نبا : وهو - درب الإ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذهن يف اک هريغو نيعم نبا هقثو دقو
 ةملس وبأ انثدح : لاقف ( 5١7 ص ۳ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا اذه

 . بيرغ نسح ثيدحلا اذه : لاق مث . هب « لضفملا نب رشب انربخأ فلخ نب ىيحي

 . ١١( ص ۳ + ) يفاسنلا هجرخأو
 . ( ۴۱ ص اك+ج ) دمحأو

 : ( ۲۲۱ ص ”ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 انربخأ : الاق عفار نب دمحمو يزورملا هيوبش نب دمحم نب دمحأ انثدح

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ كلام نب سنأ نع يرهزلا نع رمعم انأبنأ قازرلا دبع
 . ةالصلا يف ريشي ناك ملسو هلآ ىلعو

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 :( ٥۲۳ ص ١ + ) ريسفتلا يف يلاسنلا مامإلا لاق

 نمحرلا دبع نب ءالعلا نع مساقلا نب حور ان ديزي ان ىموم نب نارمع انأ
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر جرخ : لاق ةريره يأ نع هيبأ نع

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف يلصي وهو بعك نب ىنأ ىلع
 ىلإ فرصنا مث ء ففخف يأ ىلص مث ءهبجي ملو « يلأ تفتلاف . « يأ هيإ»

 «كحيو ٠ :لاق هللا لوسر اي كيلع مالس :لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 سيلف » :لاق «ةالص يف تنك هللا لوصر اي :لاق « ؟ ينيج الأ كتوعد نأ يبأ كعنم ام
 :لاق #4 مكييحي امل ماعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا إل نأ يلإ هللا ىحوأ اميف دجت

 : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف ءدوعأ ال « هللا لوسر اي للہ

 « روبزلا يف الو « ليجنإلا يف الو « ةراوتلا يف لزني مل ةروس كملعأ نأ بحتأ
 هللا لص هللا لوسر لاق « هللا لوسر يأ معن : لاق « ؟ اهلثم ناقرفلا يف الو

 . « اهملعت ىتح بابلا اذه نم جرخت الآ وجرأل ينإ و : ملسو هلآ ىلعو هيلع

11¥ 



 ةفاخم أطابتأ انأو ء ينثدحي يديب ملسو هلآ ىللعو هيلع هللا لص هللا لوسر ذخأ

 : تلق بابلا نم انوند املف , ثيدحلا يضقني نأ لبق بابلا غلبن نأ

 « ؟ ةالصلا يف أرقت فيكو : لاق ؟ ينتدعو يتلا ةروسلا ام « هللا لوسر اي

 يذلاو :  ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « نآرقلا مأ هيلع تأرقف

 ناقرفلا يف الو « روبزلا يفالو ءليجنإلا يف الو « ةاروتلا يف لزنأ ام هديب يسفن

 . « تيطعأ يذلا مظعلا نارقلاو « يناثلا عبسلا اهنإ « اهلثم اهلثم

 . نسح ثيدح اذه

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يعادلا ناك اذإ اب صاخخ يعادلا ةباجإو

 يف قحلت اأ رهاظلا ؟ حيحصلا يف جرج ةصقل مألا هب قحلي لهو « ملسو هلآ

 . ملعأ هللاو . ةلفانلا

 ةراشإلاب مالسلا يلصملا در

 : ( ١ ص ۳ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 : لاق ملسأ نب ديز نع نايفس انثدح : لاق يكملا روصنم نب دمحم انربخأ

 « هيف يلصيل ءابق دجسم ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لخد : رمع نبا لاق

 ناك فيك - هعم ناكو - اًبيهص تلأسف « هيلع نوملسي لاجر هيلع لخدف

 . هديب ريشي ناك : لاق ؟ هيلع ملس اذإ عنصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 دقو يكملا روصنم نب دمحم الإ حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذبع يف م ةملسمو ياسنلا هقثو
 دمحم نب يلع انثدح : لاقف ( 770 ص ١ ج ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ةنييع نب نايفس انث : لاق يسفانطلا

 نايفس انثدح : لاقف ( 74 ص ۲ ج ) هللا همحر ةبيش يبا نبا هجرخأو

 . هب « ةليبع نبأ

 :(5 ص ۳٣ + ) هللا همحر يياسنلا مامإلا لاق

 ينأ انثدح لاق ريرج نبا ينعي بهو انثدح : لاق راشب نی دمحم انثدح
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 ىلع ملس هنأ رساي نب رامع نع يلع نب دمحم نع ءاطع نع دعس نب سيق نع

 . هيلع درف « يلصي وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 « ةراشإلاب درلا ىلع لومحم وهو « ملسم طرش لع حيحص ثيدح اذه

 . ملعأ هللاو . خوسنم وهف الإو

 موي يف نيتالص اولصت ال

 : ( ۲۸۹ ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع بيعش نب ورمع نع نيسح انئدح عيرز نب ديزي انثدح

 مهو « طالبلا ىلع رمع نبا تينأ : لاق - ةنوميم ىلوم ينعي - '"”ناميلس
 هللا لوسر تعم ينإ « تيلص دق : لاق ؟ مهعم ىلصت الأ : تلقف نولصي

 . ۲ نيترم موي يف ةالص اولصت ال ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . نسح ثيدح اذه

 1١١4(. ص ۲ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 دحاولا بوغلا يف ةالصلا

 : ( 457 ص ۳ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 نع ثدحي يعجشألا كلام ابأ تحمس : لاق ةبعش انث رفعج نب دمحم انث

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىأر نم يناربخأ : لاق نمحرلا دبع نب ةملس يأ

 . هيفرط نيب فلاخ دق « دحاو بوث يف يلصي ملسو
 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 )١( ةعبسلا ءاهقفلا دحأ راسي نب ناميلس : وه .
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 هب حشرتي الو دحاولا بوثلا يف ةالصلا ةيهارك

 : ( 485 ص ۸ + ) هللا همحر ةبيش يلأ نب ركب وبأ مامإلا لاق

 يكتعلا بينملا وبأ هللا دبع نب هللا ديبع انريخأ : لاق بابحلا نب ديز انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نع هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع انثدح : لاق

 سيل ليوارسلا يف يلصتف ناتسبللا امأ « نيسلجم نعو نيتسبل نع ىبن هنأ ملسو
 نأ سلجملاو . هب حشوتي الو دحاولا بوثلا يف يلصي لجرلاو « هريغ ءيش كيلع

 . سمشلاو لظلا نيب سلجيو « هتروع رصبيف « دحاولا بوثلاب يبتحي
 . نسح ثيدح اذه

 ةعامجلا ةالص بوجو

 : ( ۲٣۹۷ ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ةلدهب نب مصاع نع ديز نب دامح انثدح برح نب ناميلس انثدح

 : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لأس هنأ موتكم مأ نبا نع نيزر يأ

 لهف « ينمئالي ال دئاق يلو  رادلا عساش « رصبلا ريرض لجر ينإ هللا لوسر اي

 : لاق معن : لاق « ؟ ءادنلا عمست لهو : لاق ؟ يتيب يف ىلصأ نأ ةصخر يل

 .« ةصخر كل دجأ الو

 . يدسألا كلام نب دوعسم : وه نيزر وبأو « نسح ثيدح اذه

 .( ۲٠۰ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ٤۲۳ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 هللا دبع نع نيصحلا انث - ملسم نبا ينعي - زيزعلا دبع انث دمصلل دبع ان

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ موتكم مأ نبا نع داملا نب دادش نبا

 مث اًمامإ سانلل لعجأ نأ مهأل ينإ » : لاقف « ةقر موقلا يف ىأرف دجسملا قأ

 لاقف « هيلع هنقرحأ الإ هتيب يف ةالصلا نع فلختي نانسنإ ىلع ردقأ الف « جرخأ
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 لع ردقأ الو ءارجشو الخن دجسملا نيبو ينيب نإ هللا لوسر اه : مونکم مأ نبا

 : لاق « ؟ ةماقإلا عمسنأ » : لاق ؟ يتيب يف لصأ نأ ينعسيأ ٠ ةعاس لك دئاق

 . ( اهتاف 9 : لاق . معن

 نبا : ره نيصحلاو « حيحصلا لاجر هلاجر 2« حيحص ثيدح اذه

 . ثراولا دبع نبا : وه دمصلا دبعو « نمحرلا دبع

صعلاو رجفلا ةالص نع فلختلا يف ءاج ام
 ر

 :( هال ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هتمومع نع سنأ نب ريمع يلأ نع رشب يلأ نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث

 « قفانم امهدهشي الو : لاق هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم

 . امهيلع بظاوي ال ينعي : رشب وبأ لاق . ءاشعلاو حبصلا ةالص ينعي

 ةعامجلا ةالص لضف

 :( ٤1١۹ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يمشجلا صوحألا يبأ نع قروم نع ةدانق انربخأ ماه انثدح ربب انثدح

اك ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ دوعسم نبا نع
 عيمجلا ةالص لضفي ن

 . هتالص لثم اهلك <« ةالص نيرشعو سمخب هدحو لجرلا ةالص ىلع

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 : الاق نافعو دواد وبأ انثدح : ( ٤۳۲۳ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ماه انثدح

 انثدح ةبده انثدح : هللا همحر لاقف ( 4١8 ص ۸ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 . هب « یی نب مامه



 ةءارقلاب هتوص نيزي مامإلا
 :( 74١ ص ٤ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ةحلط نع شمعألا نع ريرج انربخأ ةبيش يلأ نب ناثع انثدح
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق بزاع نب ءاربلا نع ةجسوع نب نمحرلا دبع
 . « مكتارصأب نآرقلا اونيز ٠ : ملسو هلآ ىلعو

 نب نمحرلا دبع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . يناسنلا هقثو دقو « ةجسوع
 1١78(. ص ۲ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا
 .( 455 ص ١ + ) هجام نباو

 . هب ‹ فّرَصُم نب ةحلط نع ةبعش ثيدح نم امهالك

 . ۲۸١( و ۲۸۲ ص ؛ج ) دمحأ هجرخأو

 ىلإ هقرط نم ضافتسا دقو « ( ه١ ص ١ + ) كردتسملا يف ماحلاو
 . اًريخ هللا هازجف ( هاله ص )

 ١٠ج ) هللا همحر يمرادلا لاق « عباتم ةجسوع نب نمحرلا دبعلو
 نب ةمقلع نع نارمع يأ نب ةقدص انث "ركب نب دمحم انثدح : ( ٥1١ ص

 . هب « بزاع نب ءاربلا نع رمع يأ ناذاز نع دئرم
 فلتخم نارمع يأ نب ةفدصو « تاعباتملاو دهاوشلا يف حلاص دنسلا اذهو

 . تاعباتلاو دهاوشلا يف حلصي هنأ رهاظلاو « هيف

 هل اًيذاحم نوكي لجرلا عم يلصي لجرلا

 : ( ۲۷۵۱ ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ىلوم - ةعرق نأ دايز يلربخأ : حرج نبا لاق : لاق جاجح انثدح

 «هانتبلأ ام : باوصلاو « نارمع يأ نبا نع ةقدص انث ركب يبأ نب دمحم : لصألا يف )١(
 . يلاسربلا ركب نب دمحم ةمجرت لامكلا بيذهتو ( هالد ص ١ + ) كردتسملا يف اك
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 : سابع نبا لاق : لوقي سابع نبا ىلوم ةمركع عمس هنأ هربخأ - سيقلا دبعل
 « انعم يلصت انفلخ ةشئاعو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا بنج ىلإ تيلص

 . هعم يلصأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا بنج ىلإ انأو

 وبأ هقثو دقو « ةعزق الإ < « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذبت يف اک ةعرز

 .( 5051 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ورمع نع سنوي وبأ ةريغص يأ نب متاح انثدح ركب نب هللا دبع انثدح

 هيلع هللا لص هللا لوسر تيتأ : لاق سابع نبا نأ هربخأ اًيرك نأ رانيد نبا

 ينلعجف ينرجف يديب ذخأف « هفلخ تيلصف « ليلا رخآ نم ملسو هلآ ىلعو
 « تسنح هتالص ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لبقأ املف « هءاذح

 امو : يل لاق فرصنا املف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لصف

 نأ دحأل يغبني وأ « هللا لوسر اي : تلقف « !؟ سنختف يلاذح كلعجأ ياش

 ‹ هتبجعأف : لاق ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنأو « كءاذح يلصي

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر مث : لاق « اًمهفو اًملع ينديزي نأ هللا اعدف

 ء ةالصلا « هللا لوسر اي : لاقف لالب هانأ مث ء خفني هتعمس ىتح ماق ملسو هلآ

 . اًءوضو داعأ ام ىلصف ماقف

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 سانلاب يلصي ركب ابأ اورم

 :( 5١" ص ه جر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 نبا نع ريمع نب كلملا دبع انث ةدئاز انث ثراولا دبع نب دمصلا دبع انث

 اورم » : لاقف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرم : لاق هيبأ نع ةديرب

 : لاقف « قيقر لجر يبأ نإ « هللا لوسر اي : ةشئاع تلاقف « سانلاب يلصي ركب ابأ

 « سانلا ركب وبأ ماف . « فسوي تابحاوص نكنإف « سانلاب ىلصي ركب ابأ اورم »

1۳ 



 . يح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو
 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ۴۷۹١ ) هللا هحر دمحأ مامالا لاق

 : لاق هللا دبع نع رز نع مصاع نع ةدئاز نع يلع نب نيسح انثدح

 مكنمو ريمأ انم : راصنألا تلاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضبق ام
 هللا لوسر نأ نوملعت متسلأ « راصنألا رشعم اي : لاقف « رمع مهاتأف : لاق « ريمأ
 هسفن بيطت مكيأف « سانلا موي نأ ركب ابأ رمأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . ركب ابأ مدقتت نأ هللاب ذوعن : اولاقف ؟ ركب ابأ مدقتي نأ

 انثدح ورمع نب ةيواعم انثدح : ( 5847 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ةدئاز

 هفلخ يصي نم مامإلا ةاعارم

 : ( ۲۳٤ ص ١ ج ) هللا ههر دواد وبأ لاق

 نع يريرجلا ديعس انربخأ دامح انثدح : لاق ليعامسإ نب ىسوم اتثدح

 « هللا لوسر اي : لاق صاعلا يبأ ني نائع نع هللا دبع نب فرطم نع ءالعلا يأ

 ذخأي ال انذؤم ذختاو مهفعضأب دنقاو :مهمامإ تنأ ٠ :لاق .يموق مامإ ينلعجا
 . « ارجأ هناذأ ىلع

 رطشلا ىنعم ملسم جرخأ دقو « ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 . ( 545 ص ١ + ) صاعلا يبأ نب ناثع ىلإ رخآ دنسب هنم لوألا
 ىور نمم وهو « ةملس نب دامح هنع يوارلا نكلو « طلتخم يريرجلا ديعسو

 . تارينلا بكاوكلا يف اك طالتخالا لبق هنع

 .(185 ص ١ ج) هجام نباو «(۲۳ ص ۲ +) ُئاسنلا هجرخأ ثيدحلا
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 نيمومأملا قهرت ةلاطإ لاطأ اذإ مامإلا ىلع راكنإلا

 1١١4(: ص ۳ ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 انربخأ : ةرم لاقو « بيهص نب زيزعلا دبع انثدح : ميهاربإ نب ليعامسإ انث

 « هموق موي لبج نب ذاعم ناك : لاق كلام نب سنأ نع بيهص نب زيزعلا دبع
 املف « موقلا عم يلصيل دجسملا لخدف « هلخن يقسي نأ ديري وهو مارح لخدف

 ةالصلا ذاعم ىضق املف « هيقسي هلخنب قحلو هتالص ىف زوجت لّوط اذاعم ىأر

 هلخنب قحلو هتالص يف زوجت تلوط كار املف دجسملا لخد امارح نإ : هل ليق

 ءاجف لاق !؟ هلخن يقس لجأ نم ةالصلا نع لجعيأ « قفانل هنإ : لاق «هيقسي

 هللا لوسر اي : لاقف هدنع ذاعمو ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ مارح

 تزوجت لوط املف « موقلا عم يلصأل دجسملا تلخدف يل الخن يقسأ نأ تدرأ ينإ

 هيلع هللا لص يبنلا لبقأف « قفانم ينأ معزف « هيقسأ يلخنب تقحلو « يتالص يف
 :ًارقا ءمهب لوطت ال ؟ تنأ ناتفأ ؟ تنأ ناتفأ » :لاقف ذاعم ىلع ملسو هلا ىلعو

 . «اهرغو 4 اهاحضو سمشلاو 9 . 4 ىلعألا كبر مسا حبس ) ب
 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ورمع انأ : لاقف ( ١14 ص ۲ + ) ريسفتلا يف ياسنلا هجرخأ ثيدحلا
 . هب ليعامسإ انأ ةرارز نبا

 :(98 ص ؟ + ) هللا همحر يئاسنلا مامالا لاق
 بئذ يلأ نبا نع ثراحلا نب دلاخ انثدح : لاق دوعسم نب ليعامسإ انربخأ

 رمع نب هللا دبع نع هللا دبع نب ملاس نع نمحرلا دبع نب ثراحلا ينربخأ : لاق

 انمؤيو « فيفختلاب انرمأي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق
 . تافاصلاب



 مامإلا ىلع حفلا

 : ( 407 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب ديعس نع رذ نع ليهك نب ةملس انث نايفس نع ديعس نب ىبحي انث
 يف ىلص ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ هبيأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع

 : يلأ لاق « ؟ بعك نبا يبأ موقلا يفأ » : لاق « ىلص املف « ةيآ كرتف رجفلا

 .« اهتيسن » : لاق ؟ اهتيسن وأ اذكو اذك ةيآ تخسن « هللا لوسر اي

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 هريغ مدقتي رخأتي مامإلا

 ١5١(: ص ۲ ج) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 نع دعس نب مهاربإ انثدح يرصبلا ديعس وبا ليعامإ نب نسحلا انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : فوع نب نمحرلا دبع نع هدج نع هيبأ
 نمحرلا دبع دارأ سانلاب يلصي وهو فوع نب نمحرلا دبع ىلإ ىبتنا امل ملسو هلآ
 للصف « كناكم نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هيلإ ًاموأف « رخأتي نأ

 . نمحرلا دبع ةالصب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلصو
 . حيحص ثيدح اذه

 ثدحي رمألل ةعماج ةالصلا ىداني

 :( #48 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يردخلا ديعس يأ نع ةرضن يبأ نع ينادحلا لضفلا نب مساقلا انأ ديزي انث

 بئذلا ىعقاف « هنم اهعزتناف يعارلا هيلطف « اهذخاف ةاش ىلع بئذلا ادع : لاق

 ! يبجع اي : لاقف ؟ يلإ هللا هقاس اقزر ينم عزنت . هللا يقتت الأ : لاق هبنذ ىلع
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 بجعأب كربخأ الأ : بئذلا لاقت !؟ سنإلا مالك ينملكي هبنذ ىلع عقم بئذ

يب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص دمحم ؟ كلذ نم
 دق ام ءابناب سانلا ريخي برث

 رمأف «هربخأف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قأ مث « اهاياوز

 يدونق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لومر
 جرخ مث « ةعماج ةالصلاب

سر لاقف « مهربخأف مهربخأ يعارلل لاقف
 : مسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لو

موقت ال « هديب يسفن يذلاو « قدصو
إلا عابسلا ملكي ىتح ةعاسلا 

 ملكيو سن

 .( هدعب هلهأ “دس امب هذخف هربخيو « هلعن كارشو « هطوس ةبذع لجرلا

 ۴ نابح نبا هجرخأ دقو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

لاخ ني ةبده انثدح ىلعي وبأ انأبنأ : هللا همحر لاق ( ه14 ص دراوملا ىف
 د

 . ةرضن وبأ انثدح يريرجلا انثدح ينادحلا لضفلا نب مساقلا: انثدح يسيقلا

ب ديعس وهو « يريرجلا نم هعمس هلعلف « يريرجلا هيف دازف
 وبأ سايإ ن

 ءافعضلا يف يليقعلا هاور دقف «ةرضن يأ نم دوعسم
 لضفلا نع (408 ص  ج)

لسم نع ىور مث . هب ء ةرضن يأ نع
 ادع تنك : لاق مهاربإ نبا وهو < م

ن يلأ ثيدح نع هلأسف « ةبعش هانأف ينادحلا لضفلا نب مساقلا
 :ينعي - ةرض

 7 :لاق؟ بشوح نب رهش نم هتعمس : ةبعش لاقف : لاق - ثيدحلا اذه

بعش تكس ىتح تكس امف 2 ةرضن وبأ انثدح
 . ة

خآ قيرط نم دمحأ مامإلا هجرحأ دقو
 هلا همحر لاقف ديعس يأ ىلإ رم

 : (۸۸ ص ۲ + )

دح نيسح يبا نب هللا دبع ينشدح بيعش انأ ناملا وبأ ان
 نأ رهش ينئ

ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هئدح يردخلا ديعس ابأ
 يئارعأ انيب » : لاق ملسو هلآ 

 للا نب مساقلا ةمجرت يف بيذبتلا بيذيع يلو « 6 هلهأ ثدح امب و دتسملا يف اذك موز

 نآمظلا دراوم يلو « ( 40/4 ص ۲ + ) يليقعلل ءافعضلا يف اكو « ٠ هلهأ ثدحأ اهو

 . « هلهأ ثدحب و (ه19 ص ) نابح نبا دئاوز ىلإ

لاق ىليقعلا نع القن بيدبتلا بيدهم يفو مار
 . برقألا وهو ال : 
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 « همنغ نم ةاش ذخأف « بئذلا هيلع ادع « هل مدغ يف ةنيدملا يحاون ضعب يف
 ىعقأ مث « يشمي بئذلا هدناعف "'هجهجهو « هنم اهذقنتساف يبارعألا هكردأف
 بئذ نم ابجعاو : لاق ؟ هللا هينقزر اقزر تذخأ : لاقف « هبطاخي هبنذب ارفذتسم
 : لاق « كلذ نم بجعأ كرتنل كنإ هللاو : لاقف ؟ ىنبطاخي هبنذب رفذتسم عقم
 نيتلخنلا يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر : لاقف ؟ كلذ نم بجعأ امو
 قعنف :لاق « كلذ دعب نوكي امو قبس دق ام أبن نع سانلا ثدحي نيترحلا نيب
 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ىلإ يشم مث « ةنيدملا ضعب ىلإ اهأجلأ ىتح همنغ ينارعألا
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبا لص املف « هباب هيلع برض ىتح ملسو هلا ىلعو
 هلا ىلص يبلا هل لاقف «يارعألا ماقف « ؟ مدخلا بحاص يارعألا نبأ ٠ :لاق ملسو
 يبارعألا ثدحف « تيأر امو تعم اجب سانلا ثدح و : مامو هلا: لعو :هيلع

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف « هنم عمسو بئذلا نم نم ىأر امب سانلا
 موقت ال « هديب يسفن يذلاو « ةعاسلا لبق نوكت تايا « قدص » : كلذ دنع
 ثدحأ امب هاصع وأ هطوس وأ هلعن هربخيف « هلهأ نم كدحأ جرخي ىتح ةعاسلا
 .( هدعب هلها

 لوق نم هلوأ لعج دقو « هفعض حجارلاو ؛ هيف فلتخم بشوح نب رهش
 ديعس يأ لوق نم ةرضن يأ ثيدح نم وهو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا
 , هنع هللا يضر يردخلا

 بنج هنأ ملع مث , ةالصلا يف مامإلا لخد اذإ

 : (۳۹۲ ص ١ + )ر هللا همحر دواد وبا لاق
 نأ ةركب يأ نع نسحلا نع ملعألا دامح انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 هديب ًاموأف رجفلا ةالص يف لحد : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . مهب لصف رطقي هسأرو ءاج مث « مكناكم نأ

 )١( هرجز لمجلابو ؛ حاص عيسلاب جهجم : سوماقلا يف .
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 دامح انربخأ : لاق نوراه نب ديزي انئدح : لاق ةبيش يأ نب نافع انثدح

 ىضق املف : هرخآ ىف لاقو « ربكف : هلوأ يف لاقو  هانعمو هدانسإب ةملس نبا

 «  انج تنك ينإو ؛ رشب انأ امنإ » : لاق ةالصلا

 . ةملس نبا وه : دامحو « ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 نماض مامإلا

 :( ۲٣۰ ص هاج ) هلا ههر دمحأ مامإلا لاق

 بلاغ وبأ ينثدح - دقاو نبا : ينعي - نيسح ينربخأ بابحلا نب ديز انث

 مامإلا » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لوقي ةمامأ ابأ عمس هنأ

 . « نمتۇم نذؤملاو « نماض
 . نسح ثيدح اذه

 ينيد رمأل نوهراك هل مهو اموق مأ نم

 :( ۳٤۷ ص ۲ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 :لاق دقاو نب نيسحلا انربخأ نسحلا نب ىلع انربخأ ليعامس] نب دمحم انثدح

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لوقي ةمامأ ابأ تعمس : لاق بلاغ وبأ انربخأ

 « عجري ىتح قبآلا دبعلا : مهاذآ مهتالص زواجت ال ةلالث » : ملسو هلآ ىلعو

 . ؛ نوهراك هل مهو موق مامإو « طخاس الع اهجوزو تناب ةأرماو

 بلاغ وبأو « هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . روزح همنا

 ؛ةهاركلا هذه رثأ الف «ةنسلا لهأ فلخ ةالصلا نوهركي ةعدتبملا نأ ملعا

 اهيلع انملكت دقف « عدتبلا فلخ ةالصلا امأ « اهلهأو ةنسلا ةوادع اهؤشنم ذإ

 . هلل دمحلاو « ةئلاثلاو ةيناثلا ةعبطلا ةنتفلا نم جرخلا يف
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 مومأملا نم عفرأ نوكي مامإلا له

 : ( ۳۰۷ ص ۲ + ) هللا هحر دواد وبا لاق
 : الاف - يزارلا دوعسم وبأ - تارفلا نب دمحأو نانس نب دمحأ انثدح

 ىلع نئادملاب سانلا ّمأ ةفيذح نأ مامه نع مهاربإ نع شمعألا انثدح ىلعي انثدح
 ملعت ملأ : لاق هتالص نم غرف املف « هذبجف هصيمقب دوعسم وبأ ذخأف « ناكد
 رثألا اذه . ينتددم نيح تركذ دق « لب : لاق ؟ كلذ نع نوبني اوناك مهنأ
 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ دنسي مل هنأل ةجحب سيلو « حيحص
 . يسفاتطلا ديبع نبا وه : ىعيو

 ةالصلا يف ةأرملا فقوم

 : ( ۴۷۵١۱ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 هريخأ سيقلا دبعل لوم ةعزق نأ دايز يفريحأ :رج نبا لاق :لاق جاجح انثدح

 يبنلا بنج ىلإ تيلص : سابع نبا لاق : لوقي سابع نبا ىلوم ةمركع عمس هنأ

 يبنلا بنج ىلإ انأو ءانعم يلصت انفلخ ةشئاعو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . هعم يلصأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 ةعرز وبأ هقثو دقو « ةعرق الإ حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذبم يف اك

 لاجرلا عم ةعامجلا روضح نم لضفأ ابتيب يف ةأرملا ةالص

 : ( ۳۳۷ ص ٤ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 نع ةداتق نع ماّمه انربخأ مصاع نب ورمع انربخأ راشب نب دمحم انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هللا دبع نع صوحألا يبأ نع قروم
 . . « ناطيشلا اهفرشتسا تجرخ اذإف « ةروع ةأرملا ١ : لاق
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 . بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 :صرحألا وبأو «ملسم طرش ىلع «حيحص ثيدح اذه :نمحرلا دبع وبأ لاق

 . يمشجلا كلام نب فوع وه

 اهعدخم يف ةأرملا ةالص لضف

 : (۲۷۷ ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةداتق نع مامه انثدح :لاق مهثدح مصاع نب ورمع نأ ىنثملا نيا انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هللا دبع نع صرحألا ينأ نع قروم نع
 اهعدخم يف اهتالصو « اهترجح يف اهتالص نم لضفأ اهتيب يف ةأرملا ةالص ه : لاق
 . « اهتيب يف اهتالص نم لضفأ

 .كلام نب فرع وه :صوحألا وبأو «ملسم طرش ىلع «حيحص ثيدح اذه

 "'ملستلا دعب رهسلا دوجس

 :( ۳۸۳ ص ۱ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع ةماسأ وبأ انث : اولاق ناتس نب دمحأو بيرك وبأو دمحم نب يلع انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع

 هللا لوسر اي :نيديلا وذ :هل لاقي لجر هل لاقف نيتعكرلا يف مّلسف اهس ملسو
 : لاق ءو تيسن امو « ةالصلا ترصق ام » : لاق ؟ تيسن وأ ةالصلا ترصقأ

 ىلصف مدقتف « معن : اولاق « ؟ نيديلا وذ لوقي كأ » : لاق « نيتعكر تيلصف اذإ

 . وهسلا يتدجس دجس مث « مّلس مث نيتعكر
 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 دمحم نب دمحأ انثدح : لاقف ( ۳۲۳ ص ۳ + ) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 ينريخأ ةماسأ وبأ انأبنأ ءالعلا نب دمحم انربخأ ( ح ) ةماسأ وبأ انربخأ تباث نبا.
 . هب « هللا ديبع

 دوجسف ؛ امهريغو نيحيحصلا يف ملستلا لبق رهسلا دوجسب ىرخأ ةلدأ تدرو دقو )١(

 . هدعبو ملستلا لبق زئاج وهسلا
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 رهسلا دوجسب هربج طسوألا دهشتلا نع اهس نم

 :( ٠١ ص ۲ ج ) هللا همحر ةبيش يبا نبا لاق

 هثدح ةسامش نب نمحرلا دبع نأ ديزي نع دعس نب ثيل انثدح ةبابش انثدح

 فرعف « هللا ناحبس : سانلا لاقف « سولج هيلعو ةالص يف ماق رماع نب. ةبقع نأ

 تعم ينإ : لاق مث « سلاج وهو نيتدجس دجس ؛ ىلص نأ املف « نوديري يذلا
 . ةنس هذهو « مكلوق

 . حيحص ثيدح اذه

 هللا دبع نب دمحم انربخأ : لاقف ( 757 ص ه + ) نابح نبا هجرخأو

 نب ديزي نع رضم نب ركب انثدح : لاق ديعس نب ةبيتق انثدح : لاق دينجلا نبا

 «سولج هيلعو ماقف رماع نب ةبقع ىلص :لاق ةسامش نب نمحرلا دبع نع بيبح يأ
 دجس ؛ هتالص نم غرف املف « سلجي ملف « هللا ناحبس : هءارو سانلا لاقف

 «سلجأ اميك « هللا ناحبس : نولوقت مكتعمس ينإ : لاقف « سلاج وهو نيتدجس

 .(59 ص ١ +) احلا هجرخأو ."هتعنص يتلا ةنسلا امنإ « ةنس كلت سيلو

 قيقحتب ( ١445 ص 4 + ) ةيلاعلا بلاطملا يف رجح نب ظفاحلا لاقو

 ينربخأ ةويح انث ءىرقملا انثدح :رمع يأ نبا لاقو :هللا اهظفح دومح تنب ءايه

 صاعلا نب ورمع ىلص : لاق ةسامش نب نمحرلا دبع ينثدح بيبح يلأ نب ديزي
 « هللا تاحبس : اولاقف سانلا هب حاصف « هدهشت نع ماقف سانلاب هنع هللا ىضر

 « سانلا اهيأ : لاق مث «نيتدجس دجس هتالص متأ املف وه اک للصف هللا ناحبس

 نم تعنص يذلا الإ سولجلا نم ينعنمي ملو « متدرأ يذلا يلع فخي مل هنإ

 . حيحص ثيدح اذه . ةنسلا

 . يراخبلا اشم نم ديزي نب هللا دبع وه : ءىرقملاو

 . اًبسانم لوصوملا ىلإ دئاعلا دوعيل برقأ وهو ء تعنص يذلا : كردتسملا يف )ر
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 ةالصلا نم ةعكر كرت نميف

 :( 455 ص 4 + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 لص ريبزلا نبا نأ ءاطع نع مامه نع رماع نب ديعس انثدح ريهز انثدح

 ىلصف عجرف « موقلا هب حبسف « نكرلا ملتسيل ماق مث « نيدعكر يف ملسف برغملا
 هيبت ةنس نع طامأ ام : لاقف كلذب هتربخاف سابع نبا تيتاف : لاق . ةعكر

 . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 لاقف ( ۳٠۲ ص ۲ + ) قازرلا دبع هجرخأ دقو . حيحص ثيدح اذه

 «برغملا موي تاذ ريبزلا نبا انب ىلص : ءاطع لاق : لاق جرج نبا نع :هللا همحر

 « هللا ناحبس :سانلا لاق « نيتعكر يف ملسف معن :لاق ؟ كلذ ترضحو :تلقف

 سانلا امهدجسو ءوهسلا يتدجس دجس ملس املف «ةثلاثلا لصف ماقف هللا ناحبس

 هناك كلذ مهضعب هل ركذف « سابع نبا ىلع انل باحصأ لحدف : لاق « هعم

 . اوباصأو باصأ : سابع نبا لاقف « ريبزلا نبا كلذب بيعي نأ ديري

 ملستلا دعب نيمومأملا ىلإ هجوي وأ ءالام وأ اًئيِع فرحني مامإلا

 : ( ۳۲۲ ص ؟ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب رباج نع ءاطع نب ىلعي ينثدح نايفس نع ىيحي انربخأ ددسم انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ تيلص : لاق هيبأ نع دوسألا نب ديزي

 . فرحنا فرصنا اذإ ناكف « ملسو

 « ءاطع نب ىلعي الإ هنع ىور ام ديزي نب رباجو « حيحص ثيدح اذه

 . لامكلا بيذبت يف ا « يفاسنلا هقثو نكلو

 . ( 1۷ ص ۲ ج ) اسلا هاور ثيدحلا
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 ةوالتلا درجس

 :( ۲۸۹ ص ۱ ج) هللا همحر دواد وبأ لاق

 - ثراحلا نبا :ينعي - ورمع ينربخأ بهو نبا انربخأ ملاص نب دمحأ انثدح

 ديعس يأ نع حرس ينأ نب دعس نب هللا دبع نب ضايع نع لاله يا “نيا نع
 ربخلا ىلع وهو ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر أرق : لاق هنأ يردخلا
 رخآ موي ناك املف . هعم سانلا دجسو دجسف لزن « ةدجسلا غلب املف « ص
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « دوجسلل سانلا نزشت ةدجسلا غلب املف اهأرق
 لزنف ءدوجسلل متنزشت مكتيأر ينكلو « يبن ةبوت يه امنإ » : ملس هلا ىلعو

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه . « اودجسف دجسف

 ىحضلا ةالص ةيعرش

 : ۲٤۸ ص ٠١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 نمحرلا دبع نب دمحم انربخأ يبأ انربخأ : لاق يصمحلا نافع نب ورمع انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلل ناك :لاق رسب نب هللا دبع انربخأ قرع نبا
 ىحضلا اودجسو اوحضأ املف « ءارغلا : اهل لاقي ؛ لاجر ةعبرأ اهلمحي ةعصق

 انج ؛ اورثك املف « اهيلع اوفتلاف - ايف درث دقو : ينعي - ةعصقلا كلتب يأ
 لاق ؟ ةسلجلا هذه ام : يبارعأ لاقف ء ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ملو امرك اًدبع ينلعج ىلاعت هللا نإ » : ملسو هلآو ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا
 اولك » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث « ٠ ادينع ارابج ينلعجي

 . « ایف كرابي ؛ اهتورذ اوعدو اهيلاوح نم

 . نييصمحلاب لسلسم نسح ثيدح اذه

 : لاقف ( ۰ ص ۲ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 انث يبأ انث يصمحلا رانيد نب ريثك نب ديعس ني نافع نب ورمع انثدح
 هللا ىلص هللا لوسر نأ رسب نب هللا دبع انث يبصحيلا قرع نب نمحرلا دبع نب دمحم
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 : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص لوسر لاقف « ةعصقب يتأ ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . « اهيف كرابي ؛ اهتورذ اورذو « اهبناوج نم اولك و

 : لاقف ( ٠١85 ص ۲ + ) ةجام نبا هجرخأو

 انأبنأ يأ انث يصمحلا رانيد نب ريثك نب ديعس نب ناهع نب ورمع انثدح
 هللا لص يبنلل تيدهأ : لاق رسب نب هللا دبع انث قرع نب نمحرلا دبع نب دمحم

 ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اثجف ةاش ملسو هلآ ىلعو هيلع
 اديع ينلعج هللا نإ » : لاقف ؟ ةسلجلا هذه ام : يبارعأ لاقف « لكأي هيتبكر

 . ھا . 4 ادينع ارابج ينلعجي ملو « اميرك

 ىحضلا يتعكر لضف
 :( 384 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةديرب يأ تعمس : لاق ةديرب نب هللا دبع ينثدح نيسح ينثدح ديز انث

 ناسنإلا يف ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لوقي

 : اولاق « ةقدص اهنم لصفم لك نع قدصتي نأ هيلعف « لصفم ةئامثالثو نوتس

 ءيشلا وأ ءابنفدت دجسملا يف ةعاخنلا» :لاق ؟ هللا لوسر اي كلذ قيطي يذلا نمف

 . 2« كنع ءىرجت ىحضلا اتعكرف ردقت مل نإف « قيرطلا نع هيحنت
 نسحلا نب يلع انث : لاقف ( 805 ص ه + ) دمحأ اضيأ هجرخأ ثيدحلا

 . هركذف « دقاو نب نيسحلا انأ قيقش نبا

 دمحم نب دمحأ انثدح : لاقف ( ٠١١ ص ١4 + ) دواد وبأ هجرخأو

 . هركذف « يلأ ينثدح نيسح نب ىلع ينثدح يزورملا
 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ۸۲۲ ص ۲ + ) ةالصلا يف رصن نب دمحم هجرخأو
 .هب « دقاو نب نيسحلا انث قيقش نب نسحلا نب يلع انث هللا دبع نب نوراه انثدح
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 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ام :ةريره يبأ لوق

 ةرم الإ ىحضلا يىلصي

 :( 1445 ص ۲ + ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 نع هيبأ نع يمرجلا بيلك نب مصاع نع نايفس انث: لاق عيكو انث
 ةريره يأ

 الإ طق ىحضلا ىلص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأر ام : لاق

 . نسح ثيدح اذه . ةرم

 بغر دق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ ثيح لكشم ثيدحلا اذه

 عبرأب ىلإ برقت « مدآ نباي » : هبر نع هيوري اميف لاقو « ىحضلا ةالص يف

 . «هرخآ كفكأ ؛ رابنلا لوأ يف تاعكر

 ءاشعو برغم نيب ةالصلا لضف

 :( ۲۰٤ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ديعس نع يدع يأ نباو ديعس نب ىبحي انربخأ ىنغلا نب دمحم انثدح
 اوناك : لاق # نوعجيي ام ليللا نم اليلق اوناك ظ : هلوق يف سنأ نع ةداتق

 . ءاشعلاو برغملا نيب اميف نولصي

 . مهبونج قاجتت : كلذكو « ىبحي ثيدح يف داز
 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 :( ۲۰۳ ص ٤ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 سنأ نع ةدانق نع ديعس انربخأ عيرز نب ديزي انربحأ : لاق لما وبأ انثدح

 افوخ مهبر نوعدي عجاضملا نع مهبونج ىفاجتت # : ةيآلا هذه يف كلام نبا

 .نولصي ءاشعلاو برغملا نيب ام نوظقيتي اوناك : لاق * نرقفني مهانقزر امو اعمطو

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اده



 : ( ٥١ ص ٩ + ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 نع يسيوألا هللا دبع نب ريرعلا دبع انربخأ .دايز ينأ نب هللا دبع انثدح

نع كلام نب سنأ نع ديعس نب ىبحي نع لالب نب ناميلس
 قاجتت )ف ةيآلا هذه 

 ثيدح اذه . ةمتعلا ىعدت يتلا ةالصلا راظتنا يف تلزن 4 عجاضملا نع مهبونج

 . هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ حيحص نسح

 حيبستلا ةالص لضف

 1١95(: ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 زيزعلا دبع نب ىسوم انربخأ يروباسينلا مكحلا نب رشب نب نمحرلا دبع انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع ةمركع نع نابأ نب مكحلا اتربخأ

 ؛كيطعأ الأ هامع اي سابع ايو : باطلا دبع نب سال لاق ملسو هلآ ىلعو

 ؛ كلذ تلعف تنأ اذإ « لاصخ رشع كب لعفأ الأ « كوبحأ الأ « كحنمأ الأ

 « هريبكو هريغص « هدمعو هأطخ « هثيدحو هميدق « هرخآو هلوأ كبنذ كل هللا رفغ

 ةحتاف ةعكر لك يف أرقت «تاعكر عبرأ يلصت نأ «لاصحخ رشع «هتينالعو هرس

 هللا ناحبس :تلق مئاق تنأو ةعكر لوأ يف ةءارقلا نم تغرف اذإف «ةروسو باتكلا

 اهرقتف عك رت مث «ةرم ةرشع سمح ربكأ هللاو « هللا الإ هلإ الو <« هل دمحلاو

 «ادجاس يوبت مث « ارشع اهوقتف عوكر لا نم كسأر عفرت مث « ارشع عكار تنأو

 دجست مث « ارشع اهوقتف دوجسلا نم كسأر عفرت مث ءارشع دجاس تنأو اهوقتف

 ةعكر لك يف « نوعبسو سمح كلذف « ارشع اهوقتف كسأر عفرت مث« ارشع اهوقنف

 « لعفاف ةرم موي لك يف اهيلصت نأ تعطتسا نإ « تاعكر عبرأ يف « كلذ لعفت

 لعفت مل نإف « ةرم رهش لك يفق لعفت مل نإف « ةرم ةعمج لك يفف لعفت مل نإف
 .نسح ثيدح اذه .6 ةرم كرمع يفف لعفت مل نإف «ةرم ةنس لك يفف

 .( ٤٤۳ ص ١ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا



 رصعلا لبق تاعكر عبرأ ةالص لضف

 ؛ ۱٤۹( ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 يدج ينثدح نارهم نب دمحم انربخأ دواد وبأ انربخأ مهاربإ نب دمحأ انثدح

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع ىنملا وبأ

 . « اعبرأ رصعلا لبق ىلص أرما هللا محر و

 نب ملسم نب مهاربإ نب دمحم :وه نارهم نب دمحمو «نسح ثيدح اذه

 .بيذهتلا بيذبع يف اک «هب سأب ال : ينطقرادلاو نيعم نبا لاق .ىتثملا نب نارهم

 لاق « ىنثملا نب نارهم نبا : لاقيو « ىنثملا نب ملسم : وه ىتثملا وبأو
 . بيذهتلا بيذبت يف مك «ةقث : ةعرز وبأ

 . بيرغ نسح ثيدح اذه : لاقو ( 505 ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو

 رهظلا لبق تاعكر عبرأ

 : ( ٥۸۷ ص ۲ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 دمحم انربخأ يسلايطلا دواد وبأ انربخأ ىّشملا نب دمع ىسوم ويأ انثدح

 نع يرزجلا ميركلا دبع نع - بدؤملا ديعس وبأ :وه - حاّضولا يا نب ملسم نبا
 ناك مّلسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ بئاسلا نب هللا دبع نع دهاجم
 باويأ ابيف حتفت ةعاس اهنإ » : لاقف ءرهظلا لبق سمشلا لوزت نأ دعب اعبرأ يلصي
 . ؛ حلاص لمع اهيف يل دعصي نأ بحأو « ءامسلا

 . بيرغ نسح ثيدح بئاسلا نب هللا دبع ثيدح + ی ربا لق

 . ملسم طرش ىلع نسح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
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 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع دراولا دودح يف لفنتلا نم راثكإلا

 : ( ۷۲ ص ه + ر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع رمعي نب ىبحي نع سيق نب قرزألا انث ةملس نب دامح انث نافع انث
 بساحي ام لوأ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم لجر
 : لاق اهمتأ نكي مل نإو « ةمات هل تبنك ؛ اهمتأ نإف هتالص ةمايقلا موي دبعلا هب

 مث « ةاكزلا مث «هتضيرف نم عيض ام اولمكأف « عوطت نم يدبعل نودجت اورظنا
 . « كلذ بسح ىلع لامعألا ذخؤت

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 758 ص ١ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ناورم انث : الاق بساك نب ديمح نب بوقعيو مهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح

 هللا ىلص يبنلا نأ ةريره يبأ نع مزاح يأ نع ناسيك نب ديزي نع ةيواعم نبا
 . سمشلا تعلط ام دعب امهاضقف « رجفلا يتعكر نع مان ملسو هلا ىلعو هيلع

 . نسح ثيدح اذه

 رتولاب رمألا

 °( ص 3 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 مصاع نع قاحسإ يأ نع ءايركز نع ىسيع انأبنأ ىموم نب مهاربإ انثدح
 : ملس هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلع نع
 . ٠ رتولا بحي رتو هللا نإف « اورتوأ « نارقلا لهأ ايو

۴۳۹ 



 «(۲۲۸ ص 7 +) يناسنلاو ( ۸ ص)ر (ه55 ص ۲ +) يذمرتلا هجرخأو

 .( 50٠ ص ١ + ) ةجام نباو

 رتولا بوجوب لاق نم ليلد

 : ( ۲۹۳ ص 4 + ) هللا همحر دواد بأ مامإلا لاق

 نع ىسوم نب لضفلا انربخأ يناقلاطلا قاحسإ وبأ انربخأ ىنثملا نبا انثدح
 هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاق هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع يكتعلا هللا دبع

 نمف قح رتولا « انم سيلف رئوي مل نمف قح رتولا » :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع
 . « انم سيلف رتوي مل نمف قح رتولا هانم سيلف رتوي مل

 . نسح ثيدح اذه

 بجاوب سيل رتولا نأ ىلع ليلدلا
 . ( ۲۹۷ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع سيق نب دلاخ انث' ينادحلا سيق نب حون انث كلملا دبع نب دمحأ انث

 : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق سنأ نع ةدانق

 ىلع هللا ضرتفا » : لاقف ؟ ةالصلا نم يلع هللا ضرتفا امب ينريخأ « هللا لوسر اي

 ىلع هللا ضرتفا ١ : لاق ؟ نهدعب وأ نهلبق له : لاق « اسمخ تاولص هدابع
 ائيش نبيف ديزأ ال قحلاب كنعب يذلاو : لاق « اثالث اهاق « اسمخ تاولص هدابع

 لحد » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف : لاق « ائيش نهنم صقنأ الو
 . و قدص نإ ةنجلا

 انثدح :لاق ةبيتق انربحأ : لاقف (۲۲۸ ص ١ ج) يئاسنلا ةجرخأ ثيدحلا

 . هب سيق نب حون

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
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 رتولا يف أرقي اذام

 O نع هاج و دكا الارز Î نع ا ديلا

 ديبزو ةحلط نع شمعألا نع رابألا صفح وبأ انث ةبيش يأ نب نافع انث

 : لاق بعك نب يآ نع هيبأ نع ىزيأ نب نمحرلا دبع نب ديعس نع رذ نع

 كبر مسا حبس ب رتوي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ

 . 4 دحأ هللا وه لق ا و ‹ 4 نورفاكلا اأي لق 8 و « 4ىلعألا
 شمعألا نع يأ انث ةديبع ينأ نب دمحم انث ةبيش ينأ نب ركب وبأ ينثدح

 بعك نب يبا نع هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع يبا نع رذ نع يمايلا ةحلط نع
 حبس لف ب : رتولا يف أرقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق

 . 4 دحأ هللا وه لقإ و « 4 نورفاكلا اهيأي لق إل و « 4 ىلعألا كبر مسا
 . تارم ثالث « سودقلا كلملا ناحبس » : لاق ملس اذإف

 مزاح نب ريرج انث ريرضلا ورمع وبأ انث زازبلا محرلا دبع نب دمحم انث

 يبنلا نع بعك نب يبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ديعس نع رذ نع ديبز نع
 . هلثم ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 :( 405 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رذ نع يمايلا ديبزو ليهك نب ةملس نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث

 4 نورفاكلا اعاي لق ظل و ؛4 ىلعألا كبر مسا حبس إ ب : رتولا يف أرقي ناك هنأ

 ناحبس « سودقلا كلملا ناحبس » : لاق ملس اذإف  دحأ هللا وه لق طط و

 . هتوص اهب عفرو ١ سودقلا كلملا ناحبس ‹ سودقلا كلملا

 ىزيأ نب نمحرلا دبع نباو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . دنسملا ىف هب احرصم ءاج (ک ديعس : وه



 :( 105 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 تعمس : لاق ةبعش ينثدح : لاق جاجحو ةبعش انث رفعج نب دمحم ان

 نمحرلا دبع نع ةرارز تعم : لاق هثيدح يف جاجح لاق ةرارز نع ثدحي ةدانق

 . ¢ ىلعألا كبر
 . حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 : ( ٤٠١ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو
 ىزبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس نع ةرزع نع ةداتق انأ مامه انث زهب انثدح

 حبس ب رتولا يف أرقي ناك ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع هيبأ نع

 4 دحأ هللا وه لق ] و ‹ 4 نورفاكلا اأي لق ظ و . 4 ىلعألا كبر مسا
 . اثالث اهوطي ٠ سودقلا كلملا ناحبس » :.لاق ملس اذإ ناكو

 ةعكر مك رترولا

 :(ه44 ص ۲ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ىبحي نع ةرم نب ورمع نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انريخأ دانه انئدح
 رتوي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ناك : تلاق ةملس مأ نع رازجلا نبا
 . عبسي رتوأ فعضو ربك اًملف ةرشع ثالثب

 . نسح ثيدح ةملس مأ ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وأ لاق

 .( ۲٤۳ ص  ج ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 انثدح : ( ۳۷۲ ص ١ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامالا لاق

 : تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع بئذ يأ نبا نع ةبابش انث ةبيش يأ نب ركب وبأ
 .ةدحاوي رتويو «نيتنث لك يف مّلسي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر ناك

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
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 :( 75 ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع بهو نبا انربخأ :الاق يدارملا ةملس نب دمحمو حلاص نب دمحأ انثدح

 هللا لوسر ناك مكب :ةشئاعل تلق :لاق سيق يلأ نب هللا دبع نع حلاص نب ةيواعم
 ثالثو تسو ثالئو عبرأب رتوي ناك :تلاق ؟ رتوي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 . ةرشع ثالث نم رثكأب الو عبس نم صقنأب رتوي نكي ملو « ثالثو نامو
 . رجفلا لبق نيتعكرب رتوي نكي ملو : اص نب دمحأ داز : دواد وبأ لاق

 . ثالثو تسو : دمحأ ركذي ملو . كلذ عدي نكي مل : تلاق ؟ رتوي ام : تلق

 ص ١ + ) هضعب ملسم ركذ دقو « ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

4( 

 :( 185 ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ركب انربخأ يلجعلا نايح نب شيرق انربخأ كرابملا نب نمحرلا دبع انثدح

 : لاق يراصنألا بويأ ينأ نع يئيللا ديزي نب ءاطع نع يرهزلا نع لئاو نبا
 « ملسم لك ىلع قح رتولا » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 نمو « لعفيلف ثالثب رتوي نأ بحأ نمو « لعفيلف سمخب رتوي نأ بحأ نمف
 . « لعفيلف ةدحاوب رتوي نأ بحا

 . حيحصلا لاجر هلاجرو نسح ثيدح اذه

 .(؟78 ص ۳ + ) پاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 مهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح : لاقف ( ۳۷١ ص ١ + ) ةجام نباو

 حيحص ةجام نبا دنسب وهو . هب « يرهزلا نع يعازوألا نع ينايرفلا انث يقشمدلا
 . نيخيشلا طرش ىلع

 : ( 943 ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 يرتخبلا يأ نع ةرم نب ورمع نع ةبعش انثدح رفعج نب دمحم انثدح
 هللا ىلص هللا لوسر نع متثدح اذإ : لاق ىلع نع يملسلا نمحرلا دبع ينأ نع
 هاقتأو هايهأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرب اونظف اثيدح ملسو هلا ىلعو هيلع

 اذه ؟ رتولا نع لئاسلا نيأ : لاقف بوثملا بوث نيح انيلع ىلع جرخو «هادهأو
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 . نسح رتو نيح

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 هب ةرم نب ورمع انثدح رعسم نع ديعس نب یی انثدح ( 4485 ) هلبقو

 . رتولا ركذ هيف سيلو

 .(1 ص ١ + ) ةجام نبا هاور دقو

 :( ۲۲۷ ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 اک هللا دبع لاقو . هب ةرم نب ورمع نع ةبعش انثدح نمحرلا دبع انثدح

 :( 1١١4١ ) دسملا دئاوز يف
 هللا دبع لاقو . هب ةرم نب ورمع نع شمعألا نع ريرج انثدح ناهع انثدح

 1١١95(: ) دنسملا دئاوز يف اك

 ورمع نع شمعألا نع ريرج انثدح برح نب ريهز ةمئيخ وبأ ينثدح

 ' . هپ ء ةرم نبا
 انئدح :هللا ههر لاقف (۸۷۸ ص ۲ +) ديحوتلا يف ةميزخ نبا هجرخأو

 . هب ءةرم نب ورمع نع ةبعش نع ديعس نب ىبحي انث : لاق راشب نب دمحم

 رتولا يف توقلا ءاعد

 : ( ۳۰۰ ص ٤ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 صوحألا وبأ انربخأ : الاق ىفنحلا ساوج نب دمحأو ديعس نب ةبيتق انثدح

 :يلع نب نسحلا لاق :لاق ءاروحلا يلأ نع مبرم يلأ نب ديرب نع قاحسإ يبأ نع
 لاق -رتولا يف نهلوقأ تاماك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ينملع

 «تيفاع نميف ينفاعو « تيده نميف يندها مهللا » :- رتولا تونق ىف ساوج نبا
 يضقت كنإ «تيضق ام رش ينقو «تيطعأ اميف يل كرابو «تيلوت نميف ينلوتو
 تكرابت « تيداع نم زعي الو « تيلاو نم لذي ال هنأو « كيلع ىضقي الو
 . ©« تيلاعتو انبر



 هدانسإب قاحسإ وبأ انربخأ ريهز انربخأ ليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح

 نهلاوقأ ركذي ملو « تونقلا يف رتولا يف لوقي اذه : لاق هرخآ يف لاق هانعمو

 . رتولا يف
 . نابيش نب ةعيبر : ءاروحلا وبأ

 يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « حيحص ثيدح اذه

 . اهاجرخي نأ املسمو

 : لاقو ( ٥٦۲ ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو

 ءاروحلا يبأ ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعن ال نسح ثيدح اذه

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع فرعن الو «نابيش نب ةعيبر : همساو « يدعسلا
 . اذه نم نسحأ اعيش تونقلا يف ملسو هلآ

 .(۳۷۲ ص ١ ج) ةجام نباو . ( ۲٤۸ ص 7 + ) ُياستلا هج رخأو

 : ( 1۷۳٣۳ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ءاروحلا يبأ نع ميرم يلأ نب ديرب ينثدح ةبعش نع ديعس نب ىبحي انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ركذت ام : يلع نب نسحلل تلق : لاق يدعسلا

 يمف يف اهتيقلاف ةقدصلا رمت نم ةرمت تذخأ أ ركذأ : لاق ؟ ملسو هلآ ىلعو

 لاقتف « رمتا يف اهاقلأف « اهباعلب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر اهعزتناف

 : لاق « ةقدصلا لكأن ال انإ ٠ : لاق !؟ ةرقلا هذه لكأ ول كيلع ام : لجر هل

 بذكلاو « ةنينأمط قدصلا!نإف « كييري ال ام ىلإ كيري ام عد ٠ : لوقي ناكو

 نميف يتفاعو ١ تيده نميف يندها مهللا » :ءاعدلا اذه انملعي ناكو : لاق « ةبير

 « تيضق ام رش ينقو « تيطعأ اميف يل كرابو « تيلوت نميف ينلوتو « تيفاع
 . © تيلاعتو انبر تكرابت » : لاق امبرو ٠ تيلاو نم لذي ال هنإ

 : ( 1۷٣۷ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نع ثدحي ميرم يلأ نب ديرب تعم“ :لاق ةبعش انثدح رفعج نب دمحم انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ركذت ام : يلع نب نسحلل تلق : لاق ءاروحلا ينأ

 يآ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ركذأ : لاق ؟ ملس هلآ ىلعو
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعزتف : لاق يف يف اهتلعجف ةقدصلا رمت نم ةرمت تذخأ

 كيلع ناك ام « هللا لوسر اي : ليقف ءرملا يف اهلعجف اهباعلب ملسو هلآ ىلعو
 : لاق « ةقدصلا انل لحت ال دمحم لآ انإ ١ : لاق !؟ يبصلا اذهل ةرفلا هذه نم
 بذكلا نإو ةنينأمط قدصلا نإف كييري ال ام ىلإ كيري ام عد » : لوقي ناكو

 ينفاعو « تيده نميف يندها مهللا ١ : ءاعدلا اذه انملعي ناكو : لاق « ةبير

 «تيضق ام رش ينقو «تيطعأ اميف يل كرابو «تيلوت نميف ينلوتو «تيفاع نميف
 .« تيلاو نم لذي ال هنإ «٠ كيلع ىضقي الو يضقت كنإ

 اجو تيلاعتو انبر تكرابت » : اضيأ هذه لاق دق هنظأو : ةبعش لاق

 اذهب ثدح هتعمس ينإ مث « هنم اذه عمس نم ينثدح دقو : ةبعش لاق

 «تيلاعتو تكرابت» :يف كشي ملف «هيبأ توم دعب يدهملا ىلإ هجرخف «ثيدحلا

 . كش هيف سيل : لاقف هيف كشت كنإ : ةبعشل تلقف

 املسمو يئراخبلا ينطقرادلا مزلأ دقو « تاقث هلاجرو حيحص ثيدح اذه

 . هاجرخي نأ

 . ( ۱۳۳ ص ١١ + ) ىلعي وبأ هجرخأو
 :( "ه9 ص ٤ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 دبع نع يرازفلا ورمع نب ماشه نع دامح انربخأ ليعامسإ نب ىسوم انثدح
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بلاط يأ نب يلع نع ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا
 «كطخس نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا ٠ :هرتو رخ يف لوقي ناك ملسو هلا ىلعو
 تينثأ اک تنأ كيلع ءانث يصحأ ال « كنم كب ذوعأو « كتبوقع نم كتافاعمبو

 . ( كسفن ىلع

 هنأ نيعم نب ىيحي نع ينغلبو « دامحل خيش مدقأ ماشه : دواد وبأ لاق

 حيحصلا لاجر هلاجرو حيحص ثيدح اذه . ةملس نب دام ريغ هنع وري مل : لاق
 . متاح وبأو دمحأو نيعم نبا هقثو دقو « يرازفلا ورمع نب ماشه الإ

 نسح ثيدح اذه : لاقو ١١( ص ٠١ ج ) يذمرتلا هاور ثيدحلا

 . ةملس نب دامح ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ
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 . ( ۲۳۸ ص ۳ + ) يناسنلا هجرخأو

 .( ٣۷٣۳ ص ١ + ) ةجام نباو

 ةعدب لزاونلا ريغ يف رجفلا يف توقلا
 : ( ٤۳١ ص ۲ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 : لاق يعجشألا كلام يأ نع نوراه نب ديزي انربخأ عينم نب دمحأ انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ تيلص دق كّنإ تبأ اي : ينأل تلق

 ؟ نوتنقي اوناكأ نينس سمخ نم اون ةفوكلاب يلعو ناثعو رمعو ركب ينأو لسو
 . ثدحم ٠ ينب يآ : لاق

 اذهب يعجشألا كلام يأ نع ةناوع وبأ اتربخأ هللا دبع نب حلاص انثدح
 . . هانعمب هوجن دانسإلا

 . حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 .(۳۹۳ ص ١ ج) ةجام نباو 5١( 4 ص ۲ +) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 نايحألا ضعب يف رتولا دعب لفشلا زاوج
 :هللا همحر (407 ص ١ ج) يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع مامإلا لاق

 ديبع نب حرش نع حلاص نب ةيواعم نع بهو نب هللا دبع نع ناورم انربخأ
 هيلع هللا ىلص يبنلا نع نابوث نع هيبأ نع ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع
 نيتعكر عكر يلف مدح رتوأ اذإف لقثو دهج رهسلا اذه نإ ٠ : لاق ملسو هلا ىلعو
 . ٠ هل اتناك الإو ليللا نم ماق نإف

 . رهسلا : لوقأ انأو ءرفسلا : لاقيو
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 .« دهج رفسلا نإ ٠ :هيفو ( ۳١ ص ۲ + ) ينطقرادلا هجرخأ ثيدحلا

 : )1 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 بلاغ يأ نع - بيهص نبا :ينعي - زيزعلا دبع انث يأ ينثدح دمصلا دبع انث

 رهو رتولا دعب امهيلصي ناك ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةمامأ يأ نع

 . 4 نورفاكلا اهبأي لق طلو ٠ 4 ضرألا تلزلز اذإ 8 : اميف أرقي سلاج
 . نسح ثييلح اذه

 :( 7١59 ص ٤ ج ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 فرطم نب دمحم ناسغ يأ نع ديعس نب ناهع انربخأ فوع نب دمحم انثدح

 لاق : لاق يردخلا ديعس يلأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع يندملا
 هلصيلف «هيسن وأ هرتو نع مان نم  :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 .« هركذ اذإ

 . تاقئ هلاجرو حيحص ثيدح اذه

 : ( ۲۳۱ ص ۳ ج) هللا همحر لاسنلا مامإلا لاق

 مهاربإ نع ةبعش نع يدع ينأ نبا انثدح : لاق مكح نب ىبحي انربخأ

 تميقاف « ليبحرش نب ورمع دجسم يف ناك هنأ هيبأ نع رشتنملا نب دمحم نبا
 هللا دبع لفسو : لاق « رتوأ تنك ينإ : لاقف ءاجف « هنورظتني اولعجف ةالصلا

 هللا لص يبنلا نع ثدحو <« ةماقإلا دعبو « معن : لاق ؟ رتو ناذألا دعب له

 . ىلص مث « سمشلا تعلط ىتح ةالصلا نع مان هنأ ملسو هلا ىلعو هيلع

 لاق دقو مكح نب ىيحي الإ حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذبت يف اك انقتم اظفاح ناك : دواد وبأ

A 



 ليللا مايق
 :( 4598 ص ١ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع رعسم انث عيكو انث : الاف دّمحم نب يلعو ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح

 ةءارق عمسأ تنك :تلاق بلاط يلأ تنب «ىلاه مأ نع ةدعج نب ىيحي نع ءالعلا يأ

 . يشيرع ىلع اناو « ليللاب ملس هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . باّبح نب لاله : وه ءالعلا وبأو . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 : (۱۹۰ ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 كامس نع رعسم نع عيكو انربخأ - يزورملا :ينعي - دمحم نب دمحأ انثدح
 مهمايق نم ارحم نوموقي اوناك لمزملا لوأ تلزن ال : لاق سابع نبا نع يفنحلا
 . ةنس اهرخأو اهوُأ نيب ناكو اهرخآ لزن ىتح ناضمر رهش يف

 . يزورملا دمحم نب دمحأ الإ حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 . ةقث وهو هيوبش نب نسحلا وبأ

 : (۱۹۲ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 :لاق ريمخ نب ديزي نع ةبعش انربخأ دواد وبأ انربخأ راشب نب دمحم انثدح

 نإف ليللا مايق عدت ال : ةشئاع تلاق : لوقي سيق يلأ نب هللا دبع تعمس

 ؛لسك وأ ضرم اذإ ناكو هعدي ال ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ادعاق ىلص

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 : ( ١755 ص ) ليللا مايق يف هللا همحر يزورملا رصن نب دمحم مامالا لاق

 نع دابع نب دمحم نع ءاذحلا دلاخ نع بيهو انث يموزخلا انربخأ قاحسإ انثدح

 ليللا ةالص يف لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع

 . ٠ تنأ الإ هلإ ال كناحبس 9 : هدوجس يف

 . حيحص ثيدح اذه

 . بيذبنلا بيذبع يف هتمجرت ةملس نب ةريغم وه يموزخلاو
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 :هللا همحر لاقف ( ٠١١١ ص ۲ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « بيهو انث يمعلا دسأ نب ىلعم انث زيزعلا دبع نب يلع انثدح

 : ( ٩۲۸ ص ۲ + ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا لاق

 سيق ينأ نب هللا دبع نع حلاص نب ةيواعم نع ثيللا انربخأ ةبينق انثدح

 ؟ليللاب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ةءارق ناك فيك ةشئاع تلأس :لاق

 هلل دمحلا :تلقف ءرهج امبرو «ةءارقلاب رسأ ابر لعفي ناك دق كلذ لك :تلاقف

 . ةعس رمألا يف لعج يذلا

 . بيرغ حيحص ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 هضعب ركذ دقو « ملسم طرش ىلع نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . ( ۲٤۹ ص )+ ١

 . ( ۲۲٤ ص ۳ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلاو

 :( "9 ص ٠١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 يتثدح : لاق ىموم نب قاحسإ انربخأ نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح

 : لوقي ةمامأ ابأ تعم“ : لاق بيبح نب ةرمض نع حلاص نب ةيواعم ينئدح نعم

 : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا عمس هنأ "”ةسبنع نب ورمع ينثدح

 نوكت نأ تعطتسا نإف رخآلا ليللا فوج يف دبعلا نم برلا نوكي ام برقأ و

 . ٠ نكف ةعاسلا كلت يف هللا ركذي نمم

 . هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 نآرقلاب ضعب ىلع مكضعب رهج ال

 : ( ۲۱۳ ص ٤ ج ) هلل هجر دواد وبأ مامإلا لاق

 ةيمأ نب ليعامسإ نع رمعم انابنأ قازرلا دبع انريخأ يلع نب نسحلا انثدح

 . ةسبع : هباوص قبر
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 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فكتعا : لاق ديعس يلأ نع ةملس يأ نع

 نإ الأ ٠ : لاقو رتسلا فشكف ةءارقلاب نورهجي مهعمسف « دجسملا يف ملسو

 « ةءارقلا يف ضعب ىلع مكضعب عفري الو اضعب مكضعب نيذؤي الف هبر جانم مكلك
 . « ةالصلا يف » : لاق وأ

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 «قازرلا دبع انأ :لاقف (11 ص ۲ ج) بختنملا يف ديمح نب دبع هجرخأو

 . هب « رمعم انأ

 ليللا مايق لضف

 انثدح :( ١7١ ص ۳ + ) بختتملا يف هللا همخر ديمح نب دبع مامإلا لاق
 يبنلا ناك : لاق سنأ نع تباث نع ةملس نب دام انثدح : لاق مهاربإ نب ملسم

 مكيلع هللا لعج » : لاق ءاعدلا يف دحأل دهتجا اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . « راجف الو ةمئثأب اوسيل « رابنلا نوموصيو ليللا نوموقي « راربأ موق ةالص
 . حيحص ثيدح اذه

 : (۱۹۳ ص 4 ج) هللا همحر دواد وبأ لاق

 حلاص يأ نع عاقعقلا نع نالجع نبا انربخأ ىيحي انربخأ راشب نبا انثدح

 هللا محر » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع
 هللا محر املا اههجو يف حضن ؛ تبأ نإف هنأرما ظقيأو ىلصف ليللا نم ماق الجر

 ههجو يف تحضن ؛ ىلأ نإف اهجوز تظقيأو تلصف ليللا نم تماق ةأرما

 . عاملا

 . نسح ثيدح اذه

 (١؟4 ص ١ ج) ةجام نباو 7٠١5(. ص ۳ ج) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا



 ليللا مايق يف صالخإلا

 :( ۳۷۳ ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 رع - ورمع يلأ نبا : ينعي - ورمع ينربخأ ليعامسإ انثدح ناميلس انثدح
 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره ينأ نع يربقملا ديعس

 .«رهسلا همايق نم هظح ماق برو «شطعلاو عوجلا همايص نم هظح مئاص برد

 .رفعج نبا :وه ليعاسإو « برح نبا : وه ناميلسو نسح ثيدح اذه

 ديعس نع ديز نب ةماسأ نع كرابملا نيا ثيدح نم ةجام نبا هاور دقو
 7١١( ص ١ ج) ةجاجزلا حابصم يف اک هفقوو هعفر يف كرابملا نبا ىلع فلتخاو «يربقملا

 . ملعأ اميف ةلعلا نم ةملاس يهف كرايملا نبا قيرط نم تسيل قيرطلا هذهو

 . ملعأ هللاو
 نب ىيحي انئدح : هللا همحر لاقف ( ٤۲۹ ص ١١ ج ) ىلعي وبأ هجرخأو

 . هب « ةريره يأ نع ديعس ينأ نع ورمع ينريخأ : لاق ليعامسإ انثدح بويأ

 ليللا مايق يف ءاكببا
 ۳۸١ ( :٠ ص ؟ + ) ناسحإلا يف أم نايح نبا مامإلا "لاق

 ىي انثدح .ةبيش يأ نب ناهع انثدح عشاجم نب ىموم نب نارمع انربخأ
 نع ناميلس يأ نب كلملا دبع انثدح يعخنلا ديوس نب مهاربإ نع ءايركز نبا
 دق : ريمع نب ديبعل تلاقف ةشئاع ىلع ريمع نب ديبعو انأ تلخد : لاق ءاطع

 (ابح ددزت ابغرز) : لوألا لاق اک « همأ اي : لوقأ : لاقف !؟ انروزت نأ كل نآ
 ءيش بجعأب انيربخأ :ريمع نبا لاق .هذه مكتناطر نم انوعد : تلاقف : لاق
 ةليل ناك امل :تلاق مث تتكسف :لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتيأر

 «كيرق بحأل ينإ هللاو :تلق « يبرل ةليللا دبعتأ ينيرذ ؛ةشئاع اي » :لاق يلايللا نم

 )١( ديعس يلأ نع دنسملا يف .
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 ىتح يكي لزي ملف : تلاق « يلصي ماف مث رهطتف ماقف : تلاق كرس ام بحأو

 ىكب مث : تلاق « هتيم لب ىتح يكيي لزي ملف ىكي مث : تلاق « هرجح لب

 : لاق يکي هار املف ف ةالصلاب هنذّي لالب ءاجف « ضرألا لب ىتح يكيي لزب ملف

 نوكأ الفأ و : لاق ؟ رخأت امو مدقت ام كل هللا رفغ دقو يكبت مِل « هللا لوسر اي

 يف نإ > :ابيف ركفتي ملو اهأرق نمل ليو ةيآ ةليللا يلع تلزن دقل اروكش ادبع

 . اهلك ةيآلا « 4 ... ضرألاو تاومسلا قلخ

 ربعلا يف يبهذلا همجرت عشاجم نب ىموم نب نارمعو « نسح ثيدح اذه
 . ھا . ناجرج ثدحم ظفاح هناب هفصوو

 ثدحم قودص هنأب هفصو يليعامسإلا نأ يمهسلل ناجرج خيرات يفو

 .( ۳۲٣۳ و ۳۲۲ ص ) هتامز يف ناجرج

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هتالص ةرثك

 15١9(: ص ” + ) هللا همحر يئاستلا مامإلا لاق

 انثدح : لاق ةقث ناكو نارهم نب حلاص انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 ةريره يلأ نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع نايفس نع مالسلا دبع نب نامعنلا

 :يتعي علك تح ليصي: ملسو هلآ لغو هيلع هللا لص هللا لوسر تاك + لاق

 . هامدق ققشت
 . نسح ثيدح اذه

 :( "5١ ص ۳ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 ةيواعم ينربخأ : لاق بابحلا نب ديز انثدح : لاق ناميلس نب دمحأ انربخأ

 ىلع ريشب نب نامعنلا تعم“ :لاق ةحلط وبأ دايز نب معن ينثدح :لاق حلاص نبا

 رهش يف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انمق : لوقي صم ربنم
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 نيرشعو سمخ ةليل هعم انمق مث « لوألا ليللا ثلث ىلإ نيرشعو ثالث ةليل ناضمر
 « حالفلا كردن ال نأ انتظ ىتح نيرشعو عبس ةليل هعم انمق مث « ليللا فصن ىلإ

 . روحسلا هنومسي اوناكو

 . نسح ثيدح اذه

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ۳۹٤ ص ۲ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب بابحلا نب ديز

 :( ۲٤۸ ص ٤ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 نب ديلولا نع دنه يأ نب دواد انريخأ عيرز نب ديزي اتربخأ ددسم انثدح

 هللا لص هللا لوسر عم انمص : لاق رذ يأ نع ريقن نب ريبج نع نمحرلا دبع
 « عبس يقب ىتح « رهشلا نم ائيش انب مقي ملف « ناضمر ملسو هلآ ىلعو هيلع
 تناك املف « انب مقي مل ةسداسلا تناك املف « ليللا ثلث بهذ ىتح انب ماقف
 مايق انتلفن ول « هللا لوسر اي : تلقف « ليللا رطش بهذ ىتح انب ماق ؛ ةسماخلا

 بسح فرصني ىتح مامإلا عم ىلص اذإ لجرلا نإ » : لاقف : لاق ةليللا هذه
 هءاسنو هلهأ عمج ةثلاثلا تناك املف « مقي مل ةعبارلا تناك املف :لاق « ةليل مايق هل
 : لاق ؟ حالفلا امو : تلق :لاق .حالفلا انتوفي نأ انيشخ ىتح انب ماقف سانلاو

 . رهشلا ةيقي انب مقي مل مث «روحسلا
 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو ( ٥۲۱ ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 475١(. ص ١ ج) ةجام نباو ۲١۳(« صو ۸۳ ص ۳ +) يناسنلاو

 ‹ ةالصلا يف ذوعتلاو ةمحرلا هللا لاؤس
 نآرقلا ريغب ةالصلا يف ءاعدلا عنم نم ىلع در اذه يفو

 : ( ١۲١ ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبا مامإلا لاق

 ورمع نع حلاص نب ةيواعم انربخأ بهو نبا انريخأ لاص نب دمحأ انثدح
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 عم تمق : لاق يعجشألا كلام نب فوع نع ديمح نب مصاع نع سيق نبا

 ةياب رمي ال ةرقبلا ةروس أرقف ماقف ةليل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ردقب عكر مث : لاق « ذوعتف فقو الإ باذع ةيآب رمي الو لأسف فقو الإ ةمحر
 « ۲ ةمظعلاو ءايربكلاو توكلملاو توربجلا يذ ناحبس ٠ : هعوكر يف لوقي همايق

 نارمع لاب أرقف ماق مث « كلذ لثم هدوجس يف لاق مث « همايق ردقب دجس مث

 . ةروس ةروس أرق مث

 . نسح ثيدح اذه

 . ( ۲۲۳ صو ١9١ ص ۲ + ) يتاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 :( 174 ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 يدنكلا سيق نب ورمع نع ةيواعم نع ثيل انث : لاق راوس نب نسحلا انث
 هللا لوسر عم تمق : لوقي كلام نب فوع تعم“ : لوقي ديم نب مصاع عمس هنأ

 «هعم تمقو يلصي ماق مث اضوت مث كاتساف ًادبف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 الإ باذع ةياب رمي الو « لأسف فقو الإ ةمحر ةيآب رمي ال ةرقبلا حتفتساف ًادبف

 ناحبس » : هعوكر يف لوقي « همايق ردقب اعكار ثكمف عكر مث « ذوعتي فقو

 لعفف ةروس مث نارمع لا أرق مث « ةمظعلاو ءايربكلاو توكلملاو توربجلا يذ

 . كلذ لثم

 : ( ۷۲۳۷۸ ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 ناك ةريره ينأ نع ربوألا يأ نع ريمع نب كلا دبع نع نايفس انثدح

 . العتنمو ايفاحو ادعاقو امئاق ىلصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 .هراسي نعو هنيمي نع لتفنيو :هيف دازو نايفس انثدح دمحم نب نيسح انثدح
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 : ( مالهال ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

 نع ريمع نب كلملا دبع نع ةدئاز انث : لاق ورمع نب ةيواعم انثدح

 ميملع اولصي نأ سانلا ىهنت يذلا تنأ : لاقف ةريره ابأ لجر ىأ : لاق ربوألا ينأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر دقل « ةمرحلا هذه برو نكلو ال : لاق ؟ مهلاعن
 يببنلا ىهنو هيلع امهو فرصناو « هالعن هيلعو ماقملا اذه لإ يلصي ملسو هلآ ىلعو

 . مايأ يف نوكي نأ الإ ةعمجلا موي مايص نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 نيعم نبا هقثو دقو « ُنراحلا دايز : وه ربوألا وبأو حيحص ثيدح اذه

 :لاق رفعج نب دمحم انث : ( 458 ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ةريره ابأ عمس هنأ ثراحلا ينب نم لجر نع ريمع نب كلملا دبع نع ةبعش انث
 هللا ىلص هللا لوسر تعم نكلو « ةعمجلا موي اوموصت نأ ماهنأ انأ ام : لوقي

 امو « هلبق اوموصت نأ الإ ةعمجلا موي اوموصت ال ١ : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع
 يلصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر نكلو « نيلعن يف يلصأ انأ

 . نيلعن يف

 :لاق يثراحلا دايز نع ريمع نب كلملا دبع نع كيرش انث :لاق جاجح انث
 . هاتعم ركذف « ةريره ايأ لأسي الجر تعم“

 : ( 145١ ص ١ ج ) بختتملا يف هللا همحر ديمح نب دبع مامإلا لاق
 يبسارلا ديعس نب دادش نع بابح نب ديز انث ةبيش يأ نبا ينثدح

 ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم نع ريرج نب ناليغ ينثدح : لاق ةحلط يأ

 ادعاق يلصي وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تيتأ : لاق هيبأ نع

 . اهمتخ ىتح 4 رئاكتلا ماهأ) : أرقي وهو امئاقو

 . نسح ثيدح اذه

 . ( ۲۷۷ ص ۲ + ) ريسفتلا يف ُئاسنلا هجرخأ ثيدحلا



 رفسلا يف ليلا مايق
 :( ۲۱۳ ص ۳ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 باهش نبا نع سنوي نع بهو نبا انأبنأ : لاق ةملس نب دمحم انربخأ

 هللا ىلص يبنلا باحصأ نم الجر نأ فرع نب نمحرلا دبع نب ديم ينئدح : لاق

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم رفس يف انأو تلق : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ىتح ةالصل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نبقرأل هللاو : ملسو هلآ

 ظقيتسا مث « ليللا نم ايوه عجطضا « ةمتعلا يهو ءاشعلا ىلص املف « هلعف ىرأ

 كنإ ١ - غلب ىتح -# الطاب اذه تقلخ ام انبر ل : لاقف قفألا يف رظنف
 هشارف ىلإ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىوهأ مث  داعيملا فلخت ال

 ىلصف ماق مث « نتساف ءام هدنع ةوادإ نم حدق يف غرفأ مث اكاوس هنم لتساف

 , ظقيتسا مث «ىلص ام ردق مان دق :تلق ىتح عجطضا مث مان ام ردق ىلص دق :تلق ىتح

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لعفف « لاق املثم لاقو « ةرم لوأ لعف اي

 . رجفلا لبق تارم ثالث ملسو

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ( 777 ص ) ةليللاو مويلا لمع : يف هانعمب يناسنلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 ثيللا انثدح:لاق بيعش نع مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم ينربخأ : لاقف
 نمحرلا دبع نب ديم ينربخأ : لاق جرعألا نع لاله يلأ نبا نع دلاخ ينثدح:لاق
 يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ناك هنأ راصنألا نم لجر نع
 مانف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلصي فيك نرظنأل : لاقف رفس

 ءامسلا ىلإ هسأر عفرف «ظقيتسا مث ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ضرألاو تاومسلا قلخ يف نإ  نارمع لآ ةروس رخآ نم تايآ عبر التف

 ىوهأ مث « عبرألاب رم ىتح 4 بابلألا يلوأل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو
 ءظقيتسا مث مان مث ءىلصو ءأضوت مث هب نتساف ؛اكاوس ذخأف «برقلا يف هدي

 . هب لجو زع هللا رمأ يذلا دجهتلا نأ نومعزيو « ةرم لوأ هعينصك عنصف
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 ليلا مايق يف داصتقالا

 :( 404 ص ه ج) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 انأ تلخد : لاق دهاجم نع روصنم نع ريرج انث ديعس نب ىيحي انث
 دنع اوركذ : لاق لوسرلا باحصأ نم راصنألا نم لجر ىلع ةدعج نب ىبحيو
 اهنإ : ”'لاقف بلطملا دبع ينبل ةالوم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف : لاق راهنلا موصتو ليللا موقت
 بغر نمو « ينم وهف يب ىدتقا نمف « رطفأو موصأو « يلصأو مانأ انأ ينكل »
 ؛ةعدب ىلإ هترتف تناك نمف «ةرتف مث «ةرش لمع لكل نإ «ينم سيلف يتنس نع

 . « ىدتها دقف ؟ ةنس ىلإ هترتف تناك نمو « لض دقف

 : ( ۲۲۸ ص ۷ ج) هللا هحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 ينانبلا مكحلا دبع انثدح نزح نب قعصلا انثدح خورف نب نابيش انثدح

 يناتأ » : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع

 هذه :لاق ؟ هذه ام ليربج اي :تلق ءادوس ةتكن ايف ءاضيبلا ةارملا لثمب ليربج

 ةعاس اهيف « ىراصنلاو دوبيلا لبق متنأف كتمألو كل اديع هللا اهلعج ةعمجلا

 ةتكنلا هذه ام : تلق : لاقو هايإ هاطعأ الإ اريخ اهيف هللا لأسي دبع اهقفاوي ال

 « ديزملا اندنع هوعدن نحنو « ةعمجلا موي موقت ةمايقلا موي اذه : لاق ؟ ءادوسلا

 هيف لعجو حيفأ ايداو ةنجلا يف لعج هللا نإ : لاق ؟ ديزملا موي ام : تلق : لاق

 ربانم هيف تعضوف هيف هللا لزني ؛ ةعمجلا موي ناك اذإف ضيبألا كسملا نم انابثك

 « فرغلا نم نيعلا روحلا نلزنيو <« ءادهشلل ٌرُد نم يساركو « ءايبنألل بهذ نم

 . اولاقف اهلعلو « لاقف اذك (1)
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 : لوقيو « نوسكيف يدابع اوسكا : هللا لوقي مث : لاق « هودجيو هللا اودمحف

 اوبيط : لوقيو « نوقسيف يدابع ارقسا : لوقيو « نومعطيف يدابع ارمعطأ

 :لوقي :لاق كناوضر انبر :نولوقيف ؟ نوديرت اذام :لوقي مث « نوبيطيف يدابع

 ةدرمز نم يهو فرغلا نيعلا روح لا دعصتو نوقلطنيف مهرمأي مث «مكنع تيضر

 . ( ءارمح ةتوقاي نمو ءارضخ

 . نسح ثيدح اذه

 ةعمجلا بوجو

 : ( 1 ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 شايع نع - ةلاضف نبا :ينعي - لضفملا انريخأ يلمرلا دلاخ نب ديزي انثدح

 0 را عفان نع ريكب نع سابع نبا

 .«لسغلا ةعمجلا حار نم لك ىلعو ةعمجلا حاور ملتم لك ىلع :لاق ملسو هلآ ىلعو

 . ةقث وهو دواد يأ خيش يش الإ حيحصلا لاجر ةلاجرو عجنم ةياضانم

 . لوألا ل هنم ( 8 ص "ج١ يناسنلا جرخأ ثيدحلا

 :( ٤۸ ص ۸ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع ةملس نب داّمح انربخأ نوراه نب ديزي انربخأ ديمح نب دبع انثدح

مكل تلمكأ مويلا ] : سابع نبا أرق : لاق رامع ينأ نب رامع
 تمقأو مكنيد 

 هذه تلزنأ ول : لاقف يدوبي هدنعو 4 انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعف مكيلع

 يف نيديع موي يف تلزن اهنإف : سابع نبا لاقف « اديع اهموي انذختال انيلع ةيآلا

 . ةفرع مويو ةعمج موي

 . سابع نبا ثيدح نم بيرغ نسح ثيدح اذه

 ةعمجلا رجأ هل سيلف بطخي مامإلاو ملكت نم

 :( ۳١۸ ص ١ + ) راتسألا فشك يف اي هللا همحر رازبلا لاق
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 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا انبطخ : لاق ةريره يبأ نع ةملس يأ نع ورمع

 ؟ ةروسلا هذه تلزنأ ىتم : ينأل رذ وبأ لاقف ةروس ركذف ةعمجلا موي ملسو
 ينا لأسف « توغل ام الإ كتالص نم كلام : لاق فرصنا املق هنع ضرعأف

 . « قدص » : لاقف ملسو هلا ىلعو هيلع 3 هللا لص

 . لضفأ دامحو « باهولا دبعو دامح هاور : رازبلا لاق

 . نسح ثيدح اذه

 ةعمجلا ةبطخ يف ةقدصلا ىلع بيطخلا ثح

 : ( 1۳ ص ه ج ) هللا همحر يئاستلا مامإلا لاق
 نع ضايع نع نالجع نبا انئدح :لاق ىيحي انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرو « ةعمجلا موي دجسملا لخد الجر نأ ديعس يأ

 هللا لص يبنلاو « ةيناثلا ةعمجلا ءاج مث « «نيتعكر للص» : لاقف بطخي ملسو هلآ

 « ةثلاثلا ةعمجلا ءاج مث ,« نيتعكر لص و : لاقف بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 : لاق مث ؛نيبوث هاطعأف اوقدصتف ۲ اوقدصت ٠ : لاق مث « ؛نيتعكر لص» : لاقف
 : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هيبوث دحأ حرطق 4 اوقدصت »

 اوقدصتتف هل ''"اونطفت نأ توجرف ةذب ةئيبب دجسملا لخد هنأ اذه ىلإ اورت ملأ»
 حرطف اوقدصت : تلق مث نيبوث هتيطعاف متقدصتف اوقدصت :تلقف اولعفت ملف هيلع

 . نسح ثيدح اذه . هربتناو ٠ كبوث ذخ « هيبوث دحأ

 دمحم انثدح : هللا همحر لاقف ( ۳١ ص ۳ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 ثيدح : لاقو . هب: « نالجع نب دمحم نع ةنيبع نب نايفس انربخأ رمع يب نبا

 ديعس نب ىبحي انث : لاقف ( ۲١ ص * + ) دمحأ مامإلا هجرخأو .حيححصص نسح
 ( 775 ص ۲ + ) يديمحلا هجرخأو .هب «ديعس يأ نع ضايع انث نالجع نبا نع
 نب هللا دبع نب ضايع انث : لاق نالجع نب دمحم انث : لاق نايس انث : لاقف

 )١( هبشب ثبشتي دلقملا نكلو « دجسملا ةيحت بوجو ىلع ةلادلا ثيداحألل افراص سيل اذه «
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 بطخي مكحلا نب ناورمو « ءاج يعردنلا ديعس ابأ تيأر : لاق حرس ينأ نب دعس
 ىتح سلجي نأ ىنَأف هوسلجيل سارحألا هيلإ ءاجف « نيتعكرلا يلصي ماقف ةعمجلا موي
 اولعفي نأ ءالؤه داك ديعس ابأ اي : انلقف « هانيتأ ةالصلا ىضق املف « نيتعكرلا لص

 هللا لوسر نم هتيأر يش دعب ءيشل امهعدأل تنك ام : ديعس وبأ لاقف « كب

 (۲۷۹ ص ۲ +) هللا همحر ىلعي وبأ هج رخأو .ثيدحلا ركذف ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 .هركذف «ضايع انربخأ نالجع نبا نع ىيحي انثدح ةمثيخ وبأ انثدح : لاقف

 ةباجتسالا ةعاس

 :( 750 ص ١ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامالا لاق

 كاحّضلا نع كيدف يبأ نبا انث يقشمدلا مهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح
 هللا لوسرو - تلق : لاق مالس نب هللا دبع نع ةملس يبأ نع رضنلا يبأ ناثع نبا

 ةعاس ةعمجلا موي يف هللا باتك يف دجنل اّنإ : - سلاج ملسو هيلع هللا ىلص

 : هللا دبع لاق . هتجاح هل ىضق الإ ائيش اهيف هللا لاسی يلصي نمؤم دبع اهقفاوي ال

 : تلقف « ةعاس ضعب وأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلإ راشأف
 « راهنلا تاعاس رخآ : لاق ؟ يه ةعاس يأ : تلق « ةعاس ضعب وأ تقدص

 سلج مث « ىلص اذإ نمؤملا دبعلا نإ « ىلب : لاق ء ةالص ةعاس تسيل اهنإ : تلق

 . ةالصلا يف وهف ةالصلا الإ هسبحي ال

 ةبطخلا ىف دهشتلا

 : ( ۱۸٩ ص ١ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 انربخأ دايز نب دحاولا دبع انربخأ : الاق ليعامسإ نب ىسومو ددسم انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره ينأ نع هيبأ نع بيلك نب مصاع
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 . « ءامذجلا ديلاك يهف دهشت ايف سيل ةبطخ لك ١ : لاق

 . نسح ثيدح اذه

 نسح ثيدح اذه : لاقو ( ۲۳۹ ص ٤ ج ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . بيرغ
 دمحم نب سنوي :هللا همحر لاقف ( ١١5 ص ٩ + ) ةبيش يلأ نبا هجرخأو

 . هب « بيلك نب مصاع انثدح : لاق دايز نب دحاولا دبع انثدح ؛ لاق

 : هللا همحر لاقف ( 745 ص ۲ + ) هللا همحر دما مامالا هجرخأو

 يأ ينثدح بيلك نب مصاع انأ : لاق دايز نب دحاولا دبع انث نافع انث

 . ةريره ابأ تعمس : لاق

 ةعمجلا موي سانلا باقر يطخت ةيهارك

 : ( ٤1۷ ص ۳ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 حلاص نب ةيواعم انربخأ يرسلا نب رشب انربخأ فورعم نب نوراه انثدح
 هيلع هللا ىلص يبنلا بحاص رسب نب هللا دبع عم انك : لاق ”ةيرهازلا يبأ نع

 هللا دبع لاقف « سانلا باقر ىطختي لجر ءاجف « ةعمجلا موي ملسو هلآ ىلعو

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلاو ةعمجلا موي سانلا باقر ىطختي لجر ءاج : رسب نبا

 سلجا ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلل هل لاقق « بطخي ملسو هلآ

 . ۲ تيذا دقف

 . ( ٠١۳ ص ۳ + ) يلاستلا هجرخأ ثيدحلا

 )١( بيرك نب ريدح وه : ةيرهازلا وبأ .
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 ربملا ذافتا

 : ( 1404 ص ١ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ ماعالا لاق

 نع ةملس نب دامح انث دسأ نب زه انث يلهابلا دالخ نب ركب وبأ انثدح

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : سنأ نع تباث نعو سابع نبا نع رامع يلأ نب رامع

 نحف « ربنملا ىلإ بهذ ربنملا ذختا املف « عذج ىلإ بطخي ناك ملسو هلا ىلعو
 .«ةمايقلا موي ىلإ نحل ؛هنضتحأ مل ول» :لاقف ءتكسف ؛هنضتحاف هاتأف ءعذجلا

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 : ٠٠١( ص ١٠ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاقو

 نع رامع نب ةمركع نع سنوي نب رمع انربخأ ناليغ نب دومحم انثدح
 هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ةحلط يلأ نب هللا دبع نب قاحسإ

 « هيلع بطخف « اًربنم هل اوذختاو « عذج قزل لإ بطخ ملسو هلآ ىلعو هيلع
 .تكسف ؛هسمف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لزنف «ةقانلا نينح عذجلا ىنحف

 . هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه سنأ ثيدح

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 : هللا همحر دمحأ مامالا لاقو
 هللا لوسر نأ :سابع نبا نع رامع يأ نب رامع نع دامح انربخأ نافع انثدح

 املف <« ربنملا ذختي نأ لبق عذج ىلإ بطخي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 مل ولو » : لاق « نكسف ؛ هنضتحاف هاتأف « هيلع ّنح ؛ هيلإ لوحتو ربنملا ذختا

 . « ةمايقلا موي ىلإ نحل هنضتحأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سنأ نع تباث نع دامح انثدح نافع انثدح

 . هلثم ملسو هلآ
 . ةملس نبا : وه دامحو « ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 :( ۲٤٠٠١ ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 نع رامع يا نب رامع نع ةملس نب دامح انثدح ىسوم نب نسح انثدح
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 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : كلام نب سنأ نع ينانبلا تباثو « سابع نبا
 نحف ؛ ربخلا ىلإ لوحت ربتملا ذختا املف « ةلخخ عذج ىلإ بطخي ناك ملسو هلآ
 لاقف نكسف ؛ هنضتحاف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر هاتأ ىتح عذجلا
 . « ةمايقلا موي ىلإ نحل هنضتحأ مل ول ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 فلخ يأ نب دمحأ نب دمحم انربخأ :(77 ص ١ ج) هللا همحر يمرادلا لاق

 نب سنأ انثدح ةحلط يأ نب قاحسإ انث رامع نب ةمركع انث سنوي نب رمع انث
 هرهظ دنسيف ةعمجلا موي موقي ناك ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : كلام

 عنصأ الأ : لاقق يمور ءاجف « ساتلا بطخيف « دجسملا يف بوصنم عذج ىلإ
 « ةثلاثلا ىلع دعقيو ناتجرد هل اًرينم هل عنصف ؟ مئاق كنأكو هيلع دعقت اعيش كل
 عددجلا راخ ؛ ربئملا كلذ ىلع ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا يبن دعق املف

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع انزح - دجسملا جترا ىتح - روثلا راوخك
 همزتلاف ربنملا نم ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ لزتف « ملسو هلآ

 : لاق مث نكس ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر همزتلا املف « روخي وهو
 انزح ؛ ةمايقلا موي ىلإ اذكه لاز امل همزتلأ مل ول هديب دمحم سفن يذلاو امأ»

 هللا لص هللا لوسر هب رمأف . ٩ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 . نفدف ملسو هلا ىلعو هيلع

 . نسح ثيدح اذه

 : (۱۷ ص  ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع - دمحم نيا : ينعي ¬ زيزعلا دبع انربخأ ةملسم نب هللا دبع انثدح

 سابع نباي : اولاقف اوءاج قارعلا لهأ نم اسان نأ ةمركع نع ورمع يأ نب ورمع
 « لستغا نمل ريخو « رهطأ هنكلو ءال : لاق ؟ ابجاو ةعمجلا موي لسغلا ىرتأ

 سانلا ناك : لسغلا أدب فيك مربخأسو « بجاوب هيلع سيلف « لستغي مل نمو
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 براقم اًعيض مهدجسم ناكو , مهروهظ ىلع نولمعيو فوصلا نوسبلي نيدوهجم

 موي يف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخف « شيرع وه امنإ فقسلا
 مهضعب كلذب ىذا حاير مبنم تراث ىتح « فوصلا كلذ يف سانلا قرعو « راح

 : لاق حيرلا كلت ملسو هلأ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجو املف « اضعب
 نم دجي ام لضفأ مدحأ سملو « اولستغاف « مويلا اذه ناك اذإ سانلا اهبأ و

 0 هنهد

lS 

 . نسح ثيدح اذه

 بوجو يف ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا هب عفدي ال سابع نبا مهف اذهو

 5 . ةعمجلا موي لسغ

 ةعمجلا موي رجف يف ةءارقلا

 : ( ۲۷۰ ص ١ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 سيق يلأ نب ورمع انأبنأ ناميلس نب قاحسإ انأبنأ روصنم نب قاحسإ انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر نأ دوعسم نب هللا دبع نع صوحألا يلأ نع ةورف يأ نع

 وي ةعمجلا موي حبصلا ةالص يف أرقي ناك ملسو هلا ىلعو هيلع

 . 4 ناسنإلا لع قأ له و
 . هيف كش ال هللا دبع نب ورمع انثدح اذكه : قاحسإ لاق

 صوحألا وبأو «يدبنلا ملاس نب ماسم :وه ةورف وبأو « حيحص ثيدح اذه

 . كلام نب فوع : وه



 ةعمجلا ةالص يف ةءارقلا

 : ( ٤۷٤ ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ديز نع دلاخ نب دبعم نع ةبعش نع ديعس نب ىبحي نع ددسم انثدح

 ناك ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : بدنج نب ةرمس نع ةبقع نبا
 كاتأ له ظ و , « ىلعألا كبر مسا حبس ١» ب :ةعمجلا ةالص يف أرقي

 . © ةيشاغلا ثيدح

 . ةبقع نب ديز الإ « حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذبع يف اک « يئاسنلا هقثو دقو
 .(١١؟ ص ۳ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ٤١٤ ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاقو

 ديز نع دلاخ نب دبعم نع :ةبعش نع ديعس نب ىي نع ددسم انثدح

 أرقي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :بدنج نب ةرمس نع ةبقع نبا
 .#ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهإ و لعألا كبر مسا حبس ب ةعمجلا ةالص يف

 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ١١١ ص + ) يتاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 نب دبعم ينربخأ : لاق ةبعش نع دلاخ انثدح : لاق ىلعألا دبع نب دمحم انربخأ

 . هركذف « دلاخ

 ةبطخلا رصقو ةالصلا ةلاطإ

 : ( ۱١۸ ص ۳ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 نع ىسوم نب لضفلا انأبنأ : لاق ناوزغ نب زيزعلا دبع نب دمحم انربخأ

 قو يأ نب هللا دبع تعمس : لاق ليقع نب ىبحي ينثدح : لاق دقاو نب نيسحلا

 « وغللا لقيو « ركذلا رثكي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك : لوقي
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 يضقيف نيكسملاو ةلمرألا عم يشمي نأ فنأي الو ةبطخلا رصقيو ؛ةالصلا ليطيو
 . ةجاحلا هل

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۲۱۲ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 نب باهش انثدح مكحلا نم هتعمسو : هللا دبع لاق ىموم نب مكحلا انث

 هل لاقي لجر دنع اسلاج تنك : لاق يفئاطلا قيزر نب بيعش انثدح شارخ

 :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نم ةبحص هلو « «يفلكلا نزح نب مكحلا
 « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع تمدق : لاق « انثدحي ًاشنأف
 كانينأ « هللا لوسر اي : انلقف انلخدف ءانل نذأف : لاق ةعست عسات وأ ةعبس عباس
 « رمت نم ءيشي انل رمأو انلزنأف انب رمأو «ريخمب انل اعدف : لاق « ريخي انل وعدت

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع انشبلف : لاق « نود كاذ ذإ نآشلاو

 اك وتم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ماقف « ةعمجلا ابيف اندهش امايأ
 تابيط تافيفخ تاملك هيلع ىنثأو هللا دمحف « اصع ىلع : لاق وأ « سوق ىلع
 هب مترمأ ام لك اوقيطت نلو اولعفت نل مكنإ سانلا اهيأ ٠ : لاق مث « تاكرابم

 . « اورشبأو اوددس نكلو

 قيزر نب بيعش انث بشوح نب شارخ نب باهش انث روصنم نب ديعس انث
 نزح نب مكحلا هل لاقي يبنلا نم ةبحص هل لجر ىلإ تسلج : لاق يفئاطلا
 . هانعم ركذف « ثدحي أشنأف يفلكلا

 لاقف « ( ٠١4 ص ۱۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأ دقو « نسح ثيدح اذه
 . هب « شارخ نب باهش انثدح یسوم نب مكحلا انثدح : هللا همحر

 : ( ۳۹٤ ص ۳ + ) هللا همحر دوادوبأ لاق
e :مره انربخأ روصنم نب قاحسإ ينثدح مظعلا دبع نب سابع انثدح  

 . نايفس نبا وه : ميره )١(
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 نع باهش نب قراط نع ملسم نب سيق نع رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ نع

 ملسم لك ىلع بجاو قح ةعمحلا و : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبلا

 . « ضيرم وأ « يبص وأ « ةأرما وأ « كولم دبع : ةعيرأ الإ ةعامج يف

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنا ىأر دق باهش نب قراط : دواد وبا لاق

 ا

 . لودع مهلك ةباحصلا

 ةعمجو ديع عمتجا اذإ

 :( 0١14ه ص ۳ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب ءاطع نع شمعألا نع ؟"”طابسأ انربخأ يلجبلا فيرط نب دمحم انثدح

 انحر مث ءرابنلا لوأ ةعمج موي يف ديع موي يف ريبزلا نبا انب ىلص : لاق حابر يب

 مدق املف فئاطلاب سابع نبا ناكو « انادحو انيلصف « انيلإ جرخي ملف ةعمجلا ىلإ

 . ةنسلا باصأ : لاقف « هل كلذ انركذ

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 . ملعأ هللاو . هتيب يف ارهظ لصي مل ريبزلا نبا نأ هانعم سيلو

 ةعمجلا دعب ىلصي مك

 : ٤۸۰( ص  ج ) هللا هحر دواد وبأ لاق

 ىسوم نب لضفلا انأبنأ يزورملا ةمزر ينأ نب زيزعلا دبع نب دمحم انثدح

 : لاق رمع نبا نع ءاطع نع بييح يها نب ديزي نع رفعج نب ديمحلا دبع نع

 اذإو ءاعبرأ ىلصف مدقت مث « نيتعكر للصف مدقت ةعمجلا لصف ةكمب ناك اذإ ناك

 ) )1١دمحم نبا وه : طابسأ .
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 ءدجسملا يف لصي ملو ؛نيتعكر ىلصف هتيب ىلإ عجر مث ,ةعمجلا ىلص ةنيدملاب ناك

 . كلذ لعفي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاقف :هل ليقف

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . حيحصلا ف تيبلا ف ناتعک ر لاو

 ديعلا ةالصب ريكبتلا

 :( 445 ص ۳ + ) هللا همحر دواد ربأ لاق

زي انربخأ ناوفص اتربخأ ةريغملا وبأ انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح
 ريخ نب دي

ىلص هللا لوسر بحاص رسب نب هللادبع جرخ : لاق يبحرلا
 هلا ىلعو هيلع هللا 

 انإ : ا ا ا عيب و قتال نرو
 حل و كار رام يامن راع

 للململاب ديعلا ةالص

 :( 414 ص ١ +) هللا همحر هجام نب هللا دبع ويا مامإلا لاق

ب ناميلس انربخأ بهو نب هللا دبع انث يليألا ديعس نب نوراه انئدح
 ن

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : كلام نب سنأ نع ديعس نب ىبحي نع لالب

 . ةبرحب ارتتسم ىلصملاب ديعلا ىلص ملسو هلآ

 . حيحصلا لاجر هلاجر ‹ حيحص ثيدح اذه

 . ىحضلا ةالص يلصي نيح يأ (1)
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 نيديعلا يف أرقي اذاه

 انأ رفعج نب دمحم انثدح : ( 7 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ديز نع ثدحي دلاخ نب دبعم تعمس : لاق ةبعش ينثدح : لاق جاجحو « ةبعش

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : بدنج نب ةرم” نع ةبقع نبا
 .4 ةيشاغلا ثيدح كاتأ له إل و 4 ىلعألا كبر مسا حبس ب ب ديعلا يف أرقي ناك

 :لاقف ( ۱۷١ ص ۲ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأو . حيحص ثيدح اذه
 . هب دلاخ نب "دبعم نع نايفس نع حارجلا نب عيكو انئدح
 : هللا همحر لاقف ( 784 ص 7 + ) يقيببلاو

 صفح ني رمع ًايتأ قاحسإ نب ركب وبأ انث ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ
 . هب . دلاع نب دبعم نع يدوعسملا انث

 اهدعب الو ديعلا ةالص لبق ىلصي ال

 9٠0(: ص ۳ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق
 يلجبلا هللا دبع نب نابأ نع عيكو انربخأ راّمع وبأ ثيرح نب نيسحلا امثدح

 رمع نبا نع « صاقو يأ نب دعس نب رمع نبا : وهو - صفح نب ركب يلأ نع
 هيلع هللا لص يبنلا نأ : ركذو « اهدعب الو اهلبق لصي ملو ديع موي جرخ هنأ

 . هلعف ملسو هلآ ىلعو
 . حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق
 نب نابأ الإ حيحصلا لاجر هلاجر نسح ثيدح : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . ثيدحلا نسح وهو « هللا دبع

 5 هانتبلأ ام باوصلاو «دلاخ نب ديعس : لصألا ف )0(
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 ديعلا يف بعللا

 : ( ٠١۲ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةشبحلا تناك : لاق سنأ نع تباث نع دامح انث : لاق دمصلا دبع انث

 : نولوقيو « نوصقري ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب نونفزي
 «؟ نولوقي ام» : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءحلاص دبع دمحم

 . حلاص دبع دمحم : نولوقي : اولاق

 دجسملا جراخ ءاقستسالا

 :( 7١ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 كلام نب رمعو ةويح نع بهو نبا انأبنأ يدارملا ةملس نب دمحم انثدح

 يبنلا ىأر هنأ : محللا يلا ينب ىلوم ريمع نع ميهاربإ نب دمحم نع داملا نبا نع

 امئاق ءاروزلا نم ابيرق تيزلا راجحأ دنع يقستسي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 . هسأر امهب زواجي ال ههجو لبق هيدي اعفار وعدي
 ينارحلا ةملس نب دمحم الإ نيخيشلا لاجر هلاجرو حيحص ثيدح اذه

 . ملسم لاجر نمف
 ١59(( ص ۳ +) يناسنلاو ١77( ص ۳ ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 : نارمأ ثيدحلا يفو
 محللا يللا نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ريمع نع ءاج :امهدحأ

 . يباحص امهملك نآل رضي ال اذهو « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 ديزي نع ءاجو « ريمع نع مهاربإ نب دمحم نع ديزي نع ءاج هنأ : يلاثلا
 دمحم ريمعو ديزي نيب نأ حيحصلاو : بيذبتلا بيذهت يف ظفاحلا لاق . ريمع نع
 . مهاربإ نبا
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 ءاقسسالا ةالص يف ءاعدلا

 :( ”4 ص |: ج ) هللا همر دواد وبأ لاق

 نب دمحم نع ديعس نب هبر دبع نع ةبعش انربخأ مهاربإ نب ملسم انثدح

 راجحأ دنع وعدي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر نم ينربخأ ميهاربإ
 . هيفك اطساب تيزلا

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . محللا ينا ىلوم ريمع وه انه مهلا يباحصلاو

 ءاقستسالا ءاعد يف ىديألا عفر

 :( 108 ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع ةكرب نع هيبأ نع رمتعم انث نافع انث ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح

 ىتح ىقستسا ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا : ةريره يأ نع كيب نب ريشب

 هيطبإ ضايب ( يؤر وأ ) تيأر
 . ءاقستسالا يف هارأ : رمتعم لاق

 . حيحص ثيدح اذه

 ءاقستسالا ةيعدأ نم

 :( ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ريقفلا ديزي نع رعسم انربخأ ديبع نب دمحم انربخأ "”فلخ يأ نبا انثدح

 : لاقف يكاوب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تنأ : لاق هللا دبع نب رباج نع

 : لاق ؛ لجأ ريغ اًلجاع راض ريغ اعفان اعيرم اثيرم اثيغم اثيغ انقسا مهللا »

 . فلخ يأ نب دمحأ نب دمحم : وه (1)
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 . ءامسلا مهيلع تقبطأف

 : هللا همحر لاقف ( ١785 ص ۳ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأو

 . هب « فلخ يلأ نب دمحم نب دمحأ انث دمحأ نب هللا دبع انثدح

 تايآلا يف ءاج ام

 :(ه ص ١4 + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع جرش نب مادقملا نع نايفس انربخأ نمحرلا دبع انربخأ راشب نبا انثدح

 يف اعشان ىأر اذإ ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : ةشئاع نع هيبأ

 كب ذوعأ ينإ مهللا ١ : لوقي مث ء ةالص يف ناك نإو « لمعلا كرت ءامسلا قفأ

 ٠ .٠ اغينه ابيص مهللا » : لاق رطم نإف « اهرش نم

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 فوخلا ةالص تايفيك ضعب

 | : ( ٠١٤ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 دهاجم نع روصس رع ديمحلا دبع نب ريرج انربخأ روصنم نب ديعس انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك : لاق يقرزلا شايع يأ نع
 : نوكرشملا لاقف ‹ رهظلا انيلصف « ديلولا نب دلاخ نيكرشملا ىلعو « نافسعب
 تلزنف ةالصلا يف مهو مييلع انلمح انك ول « ةلفغ انبصأ دقل « ةرغ انبصأ دقل

 هللا ىلص هللا لوسر ماق « رصعلا ترضح املف ء رصعلاو رهظلا نيب رصقلا ةيآ
 هللا لوسر فلخ فصف « همامأ نوكرشملاو « ةلبقلا لبقتسم ملسو هلآ ىلعو هيلع

 مكر ف « رخآ فص فصلا كلذ دعب فصو فص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 دجسو دجس مث « اعيمج اوعكرو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 ؛اوماقو نيتدجسلا ءالؤه للص املف ؛مهنوسرحي نورخآلا ماقو «هنولي يذلا فصلا
 نيرخآلا ماقم ىلإ هيلي يذلا فصلا رخأت مث . مهفلخ اوناك نيذلا نورخآلا دجس

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عكر مث « لوألا فصلا ماقم ىلإ ريخألا فصلا مدقتو

 ماقو « هيلي يذلا فصلا دجسو دجس مث .اعيمج اوعكرو « ملسو هلا ىلعو
 فصلاو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر سلج املف « مهنوسرحي نورخآلا

 نافسعب اهالصف « اعيمج مهيلع ملسف اعيمج اوسلج مث « نورخآلا دجس هيلي يذلا
 . ملس ينب موي اهالصو

 . نيخيشلا طرش لع حيحص ثيدح اذه

 . ( 1۷۷ و 1۷١ ص ۳ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۱۲١ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةركب يأ نع نسحلا نع ثعشألا انربخأ يأ انربخأ ذاعم نب هللا ديبع انثدح
 « هفلخ مهضعب فصف <« ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا انب ىلص : لاق

 اوفقوف هعم اولص نيذلا قلطناف «ملس مث نيتعكر مهب لصف «ودعلا ءازإي مهضعبو
 « ملس مث نيتعكر مهب ىلصف « هفلخ اولصف كئلوأ ءاج مث « مهباحصأ فقوم

 .نيتعكر نيتعكر هباحصألو اعبرأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تناكف
 . نسحلا يتفي ناك كلذبو

 نبا : وهو « ثعشألا الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه

 . ثيدحلا نسح وهو « ينارمحلا هللا دبع

 . (۱۷۹ ص ۳ + ) ييئاسنلا هاور ثيدحلا

 :( 5051" ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 هللا ديبع نع ريخص نب مهجلا يأ نب ركب يأ نع نايفس انثدح عيكو انثدح
 هلا ىلعو هللا ىلص هللا لوسر ىلص : لاق سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نبا

 هفلخ سانلا فصف - ملس ينب ضرأ نم ضرأ - درق يذب فوخلا ةالص ملسو

 « ةعكر هيلي يذلا فصلاب ىلصف « هفلخ فصو « ودعلا يزاوم فص : نيفص
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 ىرخأ ةعكر مهب لصف ءالوه فاصم لإ ءالؤهو ءالّؤه فاصم ىلإ ءالؤه صكن مث

 . يناسنلا هجرخأو . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 رفاسملا عيد وت

 : ( ۲١١ صال ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 نب دامح انربخأ ينيحليسلا قاحسإ نب ىيحي انربخأ يلع نب نسحلا انثدح

 : لاق يمطخلا هللا دبع نع بعك نب دمحم نع يمطخلا رفعج يبأ نع ةملس

 هللا عدوتسأ» :لاق شيجلا عدوتسي نأ دارأ اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ناك

 . ؛مكلامعأ متاوخو مكتنامأو مكتيد

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 رفسلا يف ريخلا ىلع نواعتلا

 :( ۲۰۷ ص ۷ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 نب دوسألا نع ديمح ني ةديبع انربخأ يرابنألا ناميلس نب دمحم انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثدح هللا دبع نب رباج نع يزنعلا حيين نع سيق

 نم نإ راصنألاو نيرجاهملا رشعم ايو : لاق وزغي نأ دارأ هنأ : ملسو هلآ ىلعو

 < ةثالثلا وأ نيلجرلا هيلإ مدحأ مضيلف « ةريشع الو لام مه سيل اموق مكناوخإ :

 تممضف : لاق - مهدحأ : ينعي - ةبقعك ةبقع الإ هلمحي رهظ نم اندحأل امف

 . يلمح نم دحأ ةبقعك ةبقع الإ يلام : لاق « ةثالث وأ نينثا يلإ

 ينيدملا نب يلع هركذو « ةعرز وبأ هقثو يزنعلا حيبنو « نسح ثيدح اذه

 لزني ال هثيدح نأ رهاظلاو . 0 ورا ا



 هبحاصل باحمألا ريخ

 : ۷١( ص 5 + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 ليبح رش نع يرش نب ةويح نع كرابملا نب هللا دبع انثدح دّمحم نب دمحأ انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق ورمع نب هللا دبع نع يلبحلا نمحرلا دبع يبأ نع كيرش نبا
 ناريجلا ريخو « هبحاصل مهريخ باحصألا ريخ ه : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . « هراجل مهريخ هللا دنع

 . ديزي نب هللا دبع همسا يلبحلا نمحرلا دبع وبأو . بيرغ نسح ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ۲۸٤ ص ۲ + ) يمرادلا هجرخأ ثيدحلا

 .هب كيرش نب ليبحرش انث : الاق ةعيط نباو ةويح انث ديزي نب هللا دبع انثدح

 متاهبلاب قفرلا
 :( ۲۲۰ ص ۷ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 انربخأ - ريكب نبا : ينعي - نيكسم اقربخأ يليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح

 ةيلظنحلا نب لهس نع يلولسلا ةشبك يأ نع ديزي نب ةعيبر نع رجاهم نب دمحم
 هنطبب هرهظ قتل دق ريعبب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم : لاق
 . « ةحلاص اهولكو ةحلاص اهوبكراف ةمجعملا مئاببلا هذه يف هللا اوقتا ١ : لاق

 مالك ريكب نب نيكسم يفو ‹ حيحصلا لاجر هلاجرو « نسح ثيدح اذه

 تيبلا نم هجورخ لبق معطي نأ زوجي ناضمر يف رفسلا ىلع مزع اذإ رفاسملا

 : ( ۵١١ ص ۳ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 دمحم نع ملسأ نب ديز نع رفعج نب هللا دبع انربخأ : لاق ةبيتق انثدح
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 وهو ناضمر يف كلام نب سنأ تيتأ : لاق هنأ بعك نب دمحم نع ردكنملا نيا

 تلقف لكأف ماعطب اعدف « رفسلا بايث سبلو هتلحار هل تلحر دقو ارفس ديري

 . بكر مث « ةّنس : لاق ؟ ةّتس : هل

 رفعج نب دمحم انربخأ ميرم يلأ نب ديعس انربخأ ليعامسإ نب دمحم انثدح

 بعك نب دمحم نع ردكنملا نب دمحم ينثدح : لاق ملسأ نب ديز ينثدح : لاق

 . هوحت هركذف « ناضمر يف كلام نم سنأ تيتأ : لاق

 ريثك ينأ نبا : وه رفعج نب دمحمو . نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 ىبحي ناكوإ ينيدملا نب يلع دلاو « حيجن نبا وه رفعج نب هللا دبعو . ةقث يندم
 . هفعضي نيعم نبا

 هلاجرو « حيحص رفعج نب دمحم قيرط نم ثيدحلا : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ٠ا نا

 رفسلا ءاعد

 : ( ۳۹۷ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر يياسنلا مامإلا لاق

 نب رمع ةءارق عمسي ناك هنأ : هيبأ نع كلام نب ليهس بأ نع ناميلس نع

 نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم يف سانلا موي وهو باطخلا
 ابيهص "”نأل ىسومل رحبلا قلف يذلاو : رابحألا بعك لاقو . مهج يأ راد
 اهوخد ديري ةيرق ري مل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادمحم نأ ينثدح

 نيضرألا برو « نللظأ امو عبسلا تاوامسلا بر مهللا » :اهاري نيح لاق الإ

 انإف ء نيرذ امو حايرلا برو « نللضأ امو نيطايشلا برو « نللقأ امو عبسلا
 رشو « اهلها رشو اهرش نم كب ذوعنو « اهلهأ ريخو ةيرقلا هذه ريخ كلاسن
 نيح دواد تاوعد تناك ابنأل ىسومل رحبلا قلف يذلاب بعك فلحو « ٠ اهيف ام

 , ودعلا ىري

 )١( برقألا وهو ءايهص نأ : فارشألا ةفحت يفو ءاذك .
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 رصن نب ر هلاجر « حيحص ءأ فلا د نب دمحم ال ب ١ لاجر هلاجر <« 1 ثيدح اذه
 . ةعامج هنع یورو ياسنلا هقثو دقو « يروباسينلا

 انثدح : ( 518 ص ۲ + ال راتسألا فشك يف ام هللا همحر رازبلا لاق

 مكيلع ه : لاقو محل اعدف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ سان اكش : لاق

 . انيلع فخأ هاندجوف انلستناف .1 نالسنلاب

 . داتسإلا اذهب رباج نع الإ اذه ىوري ال : رازبلا لاق

 . ةدابع نبا : وه حورو « نسح ثيدح اذه

 : لاقو ( ٠١١ ص ۲ + )و ( ٤٤۳ ص ١ + ) ماحلا هجرخأ ثيدحلا

 . هاجرخي ملو « ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 رفسلا يف رصقلا
 :( ۲٤١ ص 1 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب ديعس نع رفسلا ينأ نع قاحسإ يآ نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث
 : لاقف ءرفسلل يف ةالصلا نع هنولأسي سانلا لعج لاق سابع نبا نع يفش
 لصي مل « هلهأ نم جرح اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلعو هللا ىلص هللا لوسر ناك

 . هلهأ ىلإ عجر ىتح نيتعكر الإ

 دنع تنك : لاق يفش نب ديعس نع قاحسإ يأ نع ليئارسإ انث دوسأ انث

 . ثيدحلا ركذف«سابع نبا

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوكش مهنأ : هيف ( لسن ) ةدام يف ةيابنلا يف (1)
 : لاقف « ءايعإلا هيلإ اوكش : ةياور يفو ء« لسنلاب مكيلع ه : لاقق« فعضلا ملسو

 . ها. انالسنو الست لسي لسن دق و ء يشملا يف عارسإلا : يأ . ؛ نالسنلاب مكيلع و
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 بختتملا يف ديمح نب دبع هجرخأ دقو « حيحص ةبعش قيرط نم ثيدحلا
 نع ةبعش نع دواد نب ناميلس انثدح : هللا همحر لاقف ( ٥۹۰ ص ) + ١

 « سابع نيا نع يفش نب ديعس نع ثدحي رفسلا ابأ تعم : لاق قاحسإ يأ

 . ثيدحلا ركذف

 ١١5(: ص ۳ ج ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 نبا نع نيروس نبا نع ناذاز نب روصنم نع مشه انريخأ ةبيتق انثدح

 فاذي ال ةكم ىلإ ةنيدملا نم جرخخ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : سابع

 . نيتعكر ىلصف « نيملاعلا بر الإ

 . حيحص ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 ١١7(. ص ۳ ج ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 رفسلا يف نيفخلا ىلع حسملا

 1١84(: ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 باهولا دبع انثدح : الاق فاوصلا لاله نب رشبو راشب نب دمحم انثدح

 هيبأ نع ةركب يلأ نب نمحرلا دبع نع دلخم وبأ رجاهملا انث : لاق ديجما دبع نبا
 «هيفخ سبلو أضوت اذإ رفاسملل صر هنأ مّلسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع
 . ةليلو اموي مقمللو نيملايلو مايأ ةثالث حسي نأ اًءوضو ثدحأ مث

 رهاظلاو « هيف فلتخم دلخم وبأ دلخم نبا : وه رجاهمو « نسح ثيدح اذه
 . نسحلا نع لزني ال هثيدح نأ

 نيتذوعملا ةءارق لضفو رفسلا يف رجفلا ةالص يف فيفختلا

 : ( ٠١۸ ص ؟ + ) هللا همحر ئاستلا مامالا لاق

 ةماسأ وبأ انثدح : الاق هل ظفللاو هللا دبع نب نوراهو مازح نب یسوم انربخأ
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 نع ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع نع حلاص نب ةيواعم نع نايفس ينربخأ : لاق
 نيتذوعملا نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لأس هنأ : رماع نب ةبقع نع هيبأ

 . رجفلا ةالص يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر امبب انمأف : ةبقع لاق

 . ( ۲٣۲ ص ۸ + ) ئاسنلا هجرخأو

 : ( ٠١١ ص ٤ + ) هللا هحر دمحأ مامالا لاق

 بيبح يلأ نب ديزي انعم“ : الاق ةعيل نباو ةويح انث نمحرلا دبع وبأ انث
f. 1 5هللا لوسر يمدقب تقلعت : لوقي رماع نب ةبقع عمس هنأ ' 'نارمع وبأ ينثدح :لوقي . 8 هاا : 2  

 ةروسو دوه ةروس ينئرقا « هللا لوسر اي : تلقف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص

 رماع نب ةبقع اي » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاقف « فسوي

 ذوعأ لق ل نم هدنع غلبأ الو لجو زع هللا ىلإ بحأ ةروس أرقت مل كنإ

 . « قلفلا برب
 .برغملا ةالص يف اهؤرقي لازي ال ناكو ءاهعدي نارمع وبأ نكي مل :ديزي لاق
 ينئدح ثيل انث جاجح انث : ( ٠١۹ ص ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « نارمع يها نع بيبح يأ نب ديزي

 . حيحص ثيدح اذه

 . ( ٠٣٤ ص ۸ + ) هللا همحر ییاسنلا هجرخأ دقو

 نارمع يلأ نع بيبح يأ نب ديزي نع ثيللا انثدح : لاق ةبيتق انربخأ

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ : لاق رماع نب ةبقع نع ملسأ

 ةروس ينئرقأ دوه ةروس ينئرقأ :تلقف همدق ىلع يدي تعضوف « بكار وهو

 .«(قلفلا برب ذوعأ لقإل :نم لجو زع هللا دنع غلبأ ائيش أرقت نل» :لاق فسوي

 : (۷۸ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 لجر نع ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي نع يريرجلا نع ةبعش انث نافع انث

 . ديزي نب ملسأ : وه (1)
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 امهب ارقا ٠ : لاقف هب رم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هموق نم

 . « نيتذوعملاب كتالص يف

 هللا لوسر عم انك : لجر لاق : لاق ءالعلا يبأ نع يريرجلا انأ ليعامس] انث

 تناحف « ةلق رهظلا يفو « نوبقتعي ساتلاو رفسلا يف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 « يدعب نم ينقحلف « يتلزنو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ةلزن
 ذوعأ لق ظل : تقف « © قلفلا برب ذوعأ لق ل ٠ : لاقف يبكنم برضف

 « هعم اهتأرقو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهأرقف ؛ 4 قلفلا برب
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهأرقف « 4 سانلا برب ذوعأ لق 8 ٠ : لاق مث

 . « امهب ًارقاف تيلص اذإ » : لاقف « هعم اهتأرقو ملسو هلآ

 طلتخا دوعسم وبأ سايإ نب ديعس : وه يريرجلاو ء حيحص ثيدح اذه

 . طالتخألا لبق هنع ىور نمت ةيلع نب ليعامسإو ةبعش نكلو « هرخاب

 .( ٤١ ص ۷ ج ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 يريشقلا ةداوس نبا انريخخأ يبسارلا لاله وبأ انربخأ : خورف نب نابيش انثدح

 تراغأ : ريشق ينب ةوخإ بعك نب هللا دبع ينب نم لجر كلام نب سنأ نع
 تقلطناف :لاق وأ - تيهتناف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ليخ انيلع

 بصأف سلجا ٠ : لاقف لكأي وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ -
 نعو ةالصلا نع كثدحأ سلجا ٠ : لاق « ماص ينإ : تلقف « « اذه انماعط نم

 « رفاسملا نع موصلاو - ةالصلا فصن وأ - ةالصلا رطش عضو هللا نإ « مايصلا

 تفهلتف : لاق « اهدحأ وأ اعيمج امهلاق دقل هللاو « ىلبحلا ه وأ «عضرملا نعو

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماعط نم تلكأ نوكأ ال نأ يسفن

 . ملس نب دمحم : وه يبسارلا لاله وبأو « نسح ثيدح اذه

 . يذمرتلا يف هب احرصم ءاج اك ةداوس نب هللا دبع : وه ةداوس نباو
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 . نسح ثيدح : لاقو ( 4١0١ ص ٣ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 1١50(. ص 4 + ) يئاسنلا هجرخأو
 .( 5۳۳ صا١ + ) هجام نباو

 رجفلا ةالص نع رفس يف اومان اذإ

 : ۸١( ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رانيد نب ورمع نع ةملس نب دامح انثدح : الاق نافعو دمصلا دبع انث

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هيبأ نع معطم نب ريبج نب عفان نع
 لاقف « ؟ رجفلا ةالص نع دقرن ال ةليللا انؤلكي نم » : لاق ء رفس يف ملسو هلا

 رح الإ مهظقيأ امف « مهناذا ىلع برضف ؛ سمشلا علطم لبقتساف « انأ : لالب

 .رجفلا اولص مث «نيتعكر لا اولصف « لالي نذأف  اوعضوت مث ''”اهودأف اوماقف « سمشلا

 (۲۹۸ ص ١ ج) يئاسنلا هجرخأ دقو ؛حيحصلا لاجر هلاجر ؛حيحص ثيدح اذه

 : لاق ناسح نب ىيحي انثدح : لاق مرصأ نب شيشخ مصاع وبأ انربخأ : لاقف

 . هب ةملس نب دامح انثدح
 . يرثألا قحلا داشرإ : قيقحتب ( 204 ص ٦ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 رفسلا يف ةالصلا فيفخت

 : ( ۷۸ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 لجر نع ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي نع يريرجلا نع ةبعش انث نافع انث

 امهب أرقأ :  لاقف هب رم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هموق نم
 . « نيتذوعملاب كتالص يف

 هللا لوسر عم انك : لجر لاق : لاق ءالعلا ينأ نع يريرجلا انأ ليعامسإ انث

 )١( یناسنلا يفو ءاذك ) + ١ اوفضوت : اولاقف اوماقغ : ( ۲۹۸ ص .

 م١



 تناحف « ةلق رهظلا يفو نوبقتعي سانلاو رفسلا يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 برضف يدعب نم ينقحلف « يتلزنو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةلزن

 برب ذرعأ لق » : تلقف , «  قلفلا برب ذوعأ لق ا ١ : لاقف يبكنم

 : لاق مث ء هعم اهأرقو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر اهأرقف « 4 قلفلا

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهأرقف ء « 4 سانلا برب ذوعأ لق ]ل ١

 . « امهب ًارقاف تيلص اذإ » : لاقف « هعم اهتأرقو

 طلتخا دوعسم وبأ سايإ نب ديعس : وه يريرجلاو حيحص ثيدح اذه

 . طالتخالا لبق هنع ىور نم ةيلع نب ليعامسإو ةبعش نكلو « هرخآب

 :(97؟ ص ٤ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 حاجا يفأ نب ورمع ينثدح دوراج ا نب هللا دبع نب يعبر انريبخأ ددسم انثدح

 علل لم نإ رمزا كلام نب سنأ ينثدح ةربس يأ نب دوراجلا ينثدح

 ريكف ٠ «"'ةلبقلا هتقانب لبقتسا « عوطتي نأ دارأ اف رفاس اذإ ناك ملسو هلآ ىلعو

 . هباكر ههجو ثيح لص مث

 ةبتارلا ريغ رفاسملا لفتت

 :( ۲۱۳ ص ۳ + ) هللا همحر يتاسنلا مامإلا لاق

 باهش نبا نع سنوي نع بهو نبا انأبنأ : لاق ةملس نب دمحم انربخأ

 هللا ىلص يبنلا باحصأ نم الجر نأ فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح ينثدح :لاق

 لبقتسي ال ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ بلاغلاف الإو نايحألا ضعب يف اذهو )١(

 . ريبكتلا دنع ةلبقلا هتلحارب
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 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم رفس يف انأو تلق : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ىتح ةالصل ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نبقرأل هللاو : ملسو هلا

 ‹ظقيتسا مث ليللا نم ايوه عجطضا - ةمتعلا يهو - ءاشعلا ىلص املف «هلعف ىرأ

 كنإ ١ - غلب ىتح - 4 الطاب اذه تقلخ ام انير !>» : لاقف قفألا يف رظنف

 شارف ىلإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىرهأ مث #2 داعيملا فلخت ال

 ىلصف ماق مث « نتساف ءام هدنع ةوادإ نم حدق يف غرفأ مث « اكاوس هنم لتساف

 «ىلص ام ردق مان دق :تلق ىتح عجطضا مث ؛مان ام ردق ىلص دق :تلق ىتح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعفف « لاق املثم لاقو ؛ ةرم لوُأ لعف اک ظقيتسا مث

 . رجفلا لبق تارم ثالث ملسو هلا ىلعو

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 :لاقف (۲۷۳ صر) ةليللاو مويلا لمع يف هانعمب يناسنلا مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 : لاق ثيللا انثدح : لاق بيعش نع مكحلا دبع نب هللا دبع نب دمحم ينربخأ

 نمحرلا دبع نب ديمح ينربخأ : لاق جرعألا نع لاله يأ نبا نع دلاخ ينثدح
 يف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ناك هنأ راصنألا نم لجر نع

 ماف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلصي فيك نرظنأل : لاقف رفس
 ءامسلا ىلإ هسأر عفرق « ظقيتسا مث ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ضرألاو تاومسلا قفخ يف نإ ١ : نارمع لآ ةروس رخآ نم تايآ عبرأ التف

 ىرهأ مث « عبرألاب رم ىتح 4 بابلألا يلوأل تايآل رابنلاو ليللا فالتخاو
 ظقيتسا مث « مان مث ء ىلصو اضوت مث ءهب نتساف اكاوس ذخاف برقلا يف هدي
 . هب لجو زع هللا رمأ يذلا دجبتلا هنأ نومعزيو « ةرم لوأ هعينصك عنصف

 رجفلا ةالص نع ماني رفاسملا

 8١(: ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع رانيد نب ورمع نع ةملس نب دامح انثدح : الاق نافعو دمصلا دبع انث
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 : لالب لاقف ٠ ؟ رجفلا ةالص نع دقرن ال ةليللا انؤلكي نم » : لاق رفس يف ملسو

 ؛ سمشلا رح الإ مهظقيأ امف « مهتاذا ىلع برضف «سمشلا علطم لبقتساف ءانأ

 . رجفلا اولص مث < نيتعكرلا اولصف « لالب نذأف اوتضوت مث '''اهودأف اوماقف
 (۲۹۸ ص ١ ج) يفاسنلا هجرخأ دقو حيحصلا لاجر هلاجر «حیحص ثيدح اذه

 : لاق ناسح نب ىبحي انثدح : لاق مرصأ نب شيشخ مصاع وبأ انربخأ : لاقف

 . هب ‹ ةملس نب دامح انثدح

 . يرثآلا قحلا داشرإ .: قيقحتب ( 454 ص 5 ج ) ىلعي وبأ هجرخأو

 ‹ رفسلا يف موصلا ربلا نم سيل

 ودعلا ءاقل نع هفعضي مل اذإ زئاج موصلاو

 دمحم انثدح :(077 ص ١ ج) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع برح نب دمحم انث يصمحلا ىفصملا نبا
 مايصلا ربلا نم سيل » : مّلسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمع
 . 9 رفسلا يف

 وهو ؛ ىفصملا نبا الإ حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه

 . ثيدحلا نسح

 : ( ۲۱۹ ص ۷ + ) هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق

 بيلك نب مصاع نع صوحألا يأ نع هثيدح يف يرسلا نب دانه انريخأ

 ةنسملا يرتشي انم لجرلا لعجف « ىحضالا رضحف رفس يف انك : لاق هيبأ نع

 . اوهضوت : اولاقف اوماقف : ( ۲۹۸ ص ١ جر يناسنلا ينو ءاذك )١(
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك : ةنيزم نم لجر انل لاقف « ةئالثلاو نيتعذجلاب

 نيتعذجلاب ةنسملا بلطي لجرلا لعجف مويلا اذه رضحف رفس يف ملسو هلآ ىلعو
 امم يفوي عذجلا نإ ٠ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف« ةئالثلاو

 . © ينثلا هنم ينوي

 نع ةبعش انثدح : لاق دلاخ انثدح : لاق ىلعألا دبع نب دمحم انربخأ

 هللا لص يبنلا عم انك : لاق لجر نع ثدحي ينأ تعمس : لاق بيلك نب مصاع

 هللا لوسر لاقف « ةينثلاب نيتعذجلا يطعن نيمويب ىحضألا لبق ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . ١ ةينثلا هنم ءىرجت ام ءىرجت ةعذجلا نإ » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص

 املك



 زئانجلا باتك





 :( 145١ ص ۳ + ) هللا همحر دما مامإلا لاق

 نبا : ينعي - ناميلس نب ديلولا ينثدح : لاق ملسم نب ديلولا انث

 عقسألا نب ةلثاو عم تلخد : لاق رضنلا وبأ نايح ينثدح : لاق - بئاسلا يأ

 : لاق « سلجو هيلع ملسف « هيف تام يذلا هضرم يف يشرجلا دوسألا يبأ ىلع

 هللا لوسر اهب هتعيبل ؛ ههجوو هينيع ىلع اهب حسمف ةلئاو نيب دوسألا وبأ ذخأف
 امو : لاق ؟ اهنع كلأسأ|ةدحاو : ةلثاو هل لاقف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 : يأ - هسأرب راشأو : دوسألا وبأ لاقف : لاق ؟ كيرب كنظ فيك : لاق ؟ يه

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإف |« رشبأ : ةلثاو لاق - نسح

 . « ءاش ام يب نظيلف ء يل يدبع نظ دنع انأ : لجو زع هللا لاق » : لوقي

 زاغلا نب ماشهو زيزعلا دبع نب ديعس ينثدح : لاق ملسم نب ديلولا انث
 . ناميلس نم ديلولا ظفح ىلع نايتأي الو هب ثدحي رضنلا يبأ نايح نم هاعم امبنأ

 هتمجرتو « رضنلا ابأ نايح الإ حيحصلا لاجر هلاجر ء حيحص ثيدح اذه

 . نيعم نبا هقثوو « خلاص : متاح وبأ لاق دقو « ليدعتلاو حرجلا يف

 ذإ مزلي امب وهو ةعفنملا ليجعت يف ظفاحلا هل مجرتي مل رضنلا وبأ نايحو

 . بيذبعلا بيذهت يف ادوجوم سيل
 انربخأ : هللا همحر لاقق :( ۳۹۰ ص ۲ + ) يمرادلا هجرخأ ثيدحلاو

 . هب « زاغلا نب ماشه انث كرابملا نب هللا دبع انث نامعنلا وبأ

 « دانسإلا عيحص ثيدح اذه : لاقو ( ١٠:١ ص ٤ + ) احلا هجرخأو

 ٠ . هاجرخي ملو

 :( 10١ ص ؟ + ) ناسحإلا |يف أك هللا همحر نابح نبا لاقو

 : لاق ةبيش يبأ نب ناهثع انثدح : لاق عشاحم نب ىسوم نب نارمع انربخأ
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 ةلثاو نع رضنلا وبأ نايح انثدح : لاق زاغلا نب ماشه انثدح :لاق ةبابش انثدح

 : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس : لاق عقسألا نبا

 . ٠ ءاش ام يل نظيلف « يل يدبع نظ دنع انأ : ىلاعتو كرابت هللا لاق»

 نع لقنو « متاح يلأ نبا همجرت رضنلا وبأ نايحو « حيحص ثيدح اذه

 . ها . ةقث : لاق هنأ نيعم نب ىي نعو ء حلاص : لاق هنأ هيبأ

 هنأب ربعلا يف يبهذلا هفصو عشاجم نب ىموم نب نارمع نابح نبا خيشو
 . ھا . ناجرج ثدحم ظفاح

 ثدحم « قودص هنأب هفصو يليعامسإلا نإ ناجرج خيرات يف يمهسلا لاقو
 .( ۳۲۳ و ۳۲۲ صر هنامز يف ناجرج

 :( ٤٤۷ ص ١ + ) ناسجإلا يف م هللا هر نابح نيا لاقو
 انثدح :لاق ناثع نب "”ورمع انثدح : لاق ينادمهلا دمحم نب رمع انربخأ

 : لاق رضنلا ينأ نايح نع ةديبع نب ديزي نع رجاهملا نب دمحم انثدح : لاق ينأ

 انلخدف « هتدايع ديري وهو عقسألا نب ةلثاو تيقلف دوسألا نب ديزيل اًدئاع تجرح

 « سلج ىتح ةلثاو لبقاف ؛ هيلإ ريشي لعجو هدي طسب ةلثاو ىأر املف ؛ هيلع

 ؟ هللاب كنظ فيك : ةلثاو هل لاقف « ههجو ىلع امهلعجف ةلئاو يفكب ديزي ذخأف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإف ؛ رشبأف : لاق نسح هللاو هللاب ينظ : لاق

 نظ نإ ؛ يب يدبع نظ دنع انأ : العو لج هللا لاق » :لوقي ملسو هلآ ىلعو
 . ( ارش نظ نإو اريخ

 ‹ هتمجرت تدجو امف ؛ ينادمهلا دمحم نب رمع الإ نوفورعم دنسلا لاجر

 : هللا همحر لاقف ( ۸۷ ص ۲۲ + ) ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ دقف « رضي الو
 ديزي نع رجاهم نب دمحم انث عفان نب عيبرلا ةبوت وبأ انث ديلخ نب دمحأ انثدح

 .عوفرملا ثيدحلا ركذف ...عقسألا نب ةلئاو تيقل :لاقرضنلا يأ نايح نع ةديبع نبا

 ءالبنلا يف يبهذلا همجرت دقو ؛ ديلخ نب دمحأ الإ نوفورعم يناربطلا لاجرو

 ليدعتلاو حرجلا يف مجرتم يصمحلا يشرقلا رانيد نب ديعس نب ناثع نب ورمع : وه (۱)
 . بيذهتلا بيذبت يف مجرتم هوبأو « متاح يأ نبال
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 مث ء هرمع لاطو « ةفرعمو ةلحر بحاص ناك : لاقو ( 484 ص ۱۳ جر

 . اسأب هب تملع ام : لاق

 انث ةبعش انث ناميلس انث : ( ۲٠١ ص م + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 هللا لوقي » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ كلام نب سنأ نع ةدانق

 . « يناعد اذإ هعم انأو « يب يدبع نظ دنع انأ : لجو زع

 دواد نب ناميلس : وه دمحأ مامإلا خيش ناميلسو « حيحص ثيدح اذه

 يف ةريثكلا ثيداحألا نم وهو (۲۷۷ ص ۲ +) هتينكب هركذ امك ؛يسلايطلا دواد وبأ

 (١؟ ص ١ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلاو . انتمو ادنس ترركت يتلا دنسملا

 دس ا ا د اا

 . يقرودلا بوقعي نب دمحأ : وه ىلعي يأ خيشو . هركذف ثدحي

 لجألاو لمألا

 1١8(: ص ا# + ) هللا هر دمحأ مامإلا لاق

 ديعس يأ نع لكوتملا ينأ نع يلع نب يلع انث ورمع نب كلما دبع انث

 زرغ مث ءازرغ هيدي نيب زرغ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يردخلا

 « ؟ اذه ام نوردت له » : لاق مث . هدعبأف ثلاثا زرغ مث « رخآ هبتج ىلإ

 ىطاعتي « هلمأ اذهو « هلجأ اذهو. «ناسنإلا اذه » :لاق ملعأ هلوسرو هللا : اولاق

 . « كلذ نود هجلتخي لمألا

 دقو « يعافرلا يلع نب يلع الإ حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذبت يف اك « ةعرز وبأو نيعم نبا هقثو

 انربخأ ديوس انثدح : ( 1۲۷ ص ٠ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 : لاق كلام نب سنأ نع ركب يبأ نب هللا ديبع نع ةملس نب داّمح نع هللا دبع

 عضوو « هلجأ اذهو مدا نبا اذه » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 . « هلمأ مثو هلمأ ملو و : لاقف اهطسب مث « هافق دنع هدي

 . حيحص نسح ثيدح اذه
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 . حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 قاحسإ انثدح : لاقف ( ١5١4 ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا
 ركب يأ نب هللا دبع نع ةملس نب داّمح انأينأ ليمش نب رضنلا انث روصنم نبا

 هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو .ثيدحلا ركذف .لوقي كلام نب سنأ تعمس :لاق

 . هركذف « ةملس نب داّمح انأ ديزي انث : لاقف ( ۱۲۳ ص ۳ + )

 ضيرملا ةدايع

 :( 558 ص ۸ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب سنوي نع دمحم نب جاجح انربخأ يليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ينداع : لاق مقرأ نب ديز نع هيبأ نع قاحسإ يأ
 . ينيعب ناك عجو نم ملسو هلا

 . يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 :( ٥۹4 ص ٩ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 نع ورمع نب دمحم نع ىسوم نب لضفلا انريخأ ناليغ نب دومحم انثدح

 : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ نع ةملس يأ

 . توملا : ينعي « تاللا مذاه ركذ اورثكأ »

 ١477(. ص ۲ ج) ةجام نباو .(4 ص ؛ ج) يئاسنلا هجرحأ ثيدحلا

 هللا ىلإ بوتي ضيرملا

 انثدح:( ١4١6 ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق
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 نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نع مزاح يلأ نب زيزعلا دبع انث ينائعلا ناورم وبأ
 نأ ول :  لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يأ نع هيأ
 بارتلا الإ هسفن المي الو « ثلاث امهعم نوكي نأ بحأل لام نم نييداو مدآ نبال
 . ( بات نم ىلع هللا بوتيو

 : وهو يناثعلا ناورم ابأ الإ ء حيحصلا لاجر هلاجر نسح ثيدح اذه
 . متاح وبأ هقثو دقو « ناثع نب دمحم

 نيدلا ءاضقب مامتهالا

 : ( 8١51 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ضايع ينربخأ يراصنألا رفعج نب ديمحلا دبع انثدح ركب نب دمحم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق : لاق ةريره ينأ نع حرس ينأ نب هللا دبع نبل
 لامعألا لضفأ نم هللا ليبس يف داهجلاو هللاب ناميإلا ركذف سانلا بطخي ملسو هلآ
 هللا ليبس يف تلتق نإ تيأرأ « هللا لوسر اي : لاقف « لجر ماقف : لاق هللا دنع

 فيكف :لاق# معن » :لاق ؟ياياطخت ينع هللا رفك «ربدم ريغ البقم بستح رباص انأو

 تك ا ا ا

 نيدلا الإ معن و : 0 ا ا

 . © كلذب ينراس مالسلا هيلع ليربج نإف

 . حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 بئاصملاو مالآلاو ضارمألا ىلع ربصلا لضف

 : ( 174 .ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق
 ديز نب دامح انث : الاق تسرد نب ىيحيو ينغَملا دامح نب فسوي انثدح

 : تلق : لاق صاقو يأ نب دعس هيبأ نع دعس نب بعصم نع مصاع نع
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 دبعلا ىلتيي لشمألاف لثمألا مث ءايبنألا » : لاق ؟ ًءالب دشأ سانلا يأ « هللا لوسر اي

 ةقر هنيد يف ناك نإو « هؤالب دتشا ابلص هنيد يف ناك نإف « هنيد بسح ىلع

 امو ضرألا ىلع يشمي هكرتي ىتح دبعلاب ءالبلا حربي امف « هنيد بسح ىلع يبا

 . « ةئيطخ نم هيلع

 . دوجنلا يبأ نبا : وه مصاعو « نسح ثيدح اذه

 كيرش انربخأ ةبيتق انثدح : لاقف ( ۷۸ ص ۷ + ) يذمرتلا هاور ثيدحلا

 . حيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق مث هب مصاع نع

 نع نايفس انث معن وبأ انربخأ : لاقف ( ٤۱۲ ص ۲ + ) يمرادلا هاورو

 . هپ « مصاع

 : ( ۱۳۳۲ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نبا هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 دعس نب ماشه ينثدح كيدف يأ نبا انث مهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح

 ىلع تلخد : لاق يردخلا ديعس يلأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ| نب ديز نع
 تدجوف « هيلع يدي تعضوف « كعوي وهو ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا

 : لاق « كيلع اهدشأ ام « هللا لوسر اي : تلقف فاحللا قوف يدي نيب هّرح

 يأ « هللا لوسر اي : تلق « رجألا انن فعضيو « ءالبلا انل فعضي كلذك انإ »

 مث » : لاق ؟ نم مث , هللا لوسر اي : تلق ٠ ءايبنألا » : لاق ؟ مالب دشأ سانلا
 « اهيرحي ةءابعلا الإ مهدحأ دجي ام ىتح رقفلاب ىلتبيل مهدحأ ناك نإ « نوحلاصلا

 . « ءاخرلاب مكدحأ حرفي اک ءالبلاب حرفي مهدحأ ناك نإو

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 188 ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 سنوي انثدح : لاق ةبيتق نب ملس انثدح : لاق كرابملا نب نمحرلا دبع انثدح

 يبنلا ينداعف ٠ ينيع تدمر : لوقي مقرأ نب ديز تعم : لاق قاحسإ يبأ نبا

 فيك اهب امل كنيع نأ ول « ديز اي » : لاق مث ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 مث ءاجب امل كنيع نأ ول » : لاق « بستحأو ربصأ تنك : لاق « عنصت تنك

 . « ةنجلا كباوث ناك « تبستحاو تربص
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 . نسح ثيدح اذه

 : هللا هر لاقف ( ۳۷١ ص 42ج ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 سنوي انث : لاق رمع نب ليعامإو قاحسإ يأ نب سنوي نع جاجح انث
 ىلص يبنلا ينداعف دمر ينباصأ :لاق مقرأ نب ''اديز نع قاحسإ يأ نع قاحسإ يأ نبا

 هللا لوسر يل لاقف :لاق ءتجرخ تئرب املف :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا

 ؛؟اعناص تنك ام امهب امل كانيع تاك ول تيأرأو :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 امل كانيع تناك ول» : لاق « تبستحاو تربص « امهب امل يانيع ناك ول : تلق

 : ليعامسإ لاق .«كل بنذ الو لجو زع هللا تيقلل تبستحاو تربص مث ءامهب

 . « ةنجلا كل ىلاعت هللا بجوأل تبستحاو تربص مث

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 710 ص ۸ + ) ارصتخم دواد وبأ هجرخأو

 نع قاحسإ يأ نب سنوي نع دمحم نب جاجح انربخأ يليفنلا دمحم نب هللا دبع

 نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ينداع : لاق مقرأ نب ديز نع هيبأ
 . ينيعب ناك عجو

 :( 8١ ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع شمعألا نع نايفس انربخأ قازرلا دبع انربخأ ناليغ نب دومح انثدح

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ هعفر ةريره ينأ نع حلاص يب

 اباوث هل ضرأ مل « بستحاو ربصق هيتبيبح تبهذأ نم : لجو زع هللا لوقي و
 , « ةتجلا نود

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : ( 1787 ص 4 + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامالا لاق

 ريبج نب ديعس نع رشب وبأ انثدح مشه انثدح ناهام نب بوقعی انثدح

 : هللا لوقي » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع

 )١( هانتبلأ ام باوصلاو « ديزي : لصألا يف .
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 . « ةنجلا نود اباوث هل ضرأ مل بستحاو ربصف يدبع يتيرك تذخأ اذإ

 . نسح ثيدح اذه

 ىلعألا دبع نب دمحم انثدح : ( ١ ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 : لاق ةريره يأ نع ةملس يأ نع ورمع نب دمحم نع عيرز نب ديزي انربخأ
 ةنمؤملاو نمؤملاب ءالبلا لازي ام » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . « ةعيطخ هيلع امو هللا ىقلي ىتح هلامو هدلوو هسفن يف

 . ( ۳۱۹ ص ٠١ + ) لعي وبا هجرخأو . حيحص نسح ثيدح اذه

 «ةحصلا ىلإ يقتري هدعب امي وهو ءنسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 : ( ١74 ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 نع يدع نب يدع انريحأ : لاقو « دامح انثدح : لاق ىسوم انثدح

 لازي ال ١ :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يأ نع ةملس يأ

 امو لجو زع هللا ىقلي ىتح « هلامو هلهأو هدسج يف ةنمؤملاو نمؤملاب ءالبلا

 . ٠ ةئيطخ هيلع

 :( 44١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةريره يلأ نع ةملس يأ نع ورمع نب دمحم انث : لاق ديبع نب دمحم انث

 : تلاقف « ممل اهب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ةأرما تءاج : لاق

 « كيفشي نأ هللا توعد تعش نإ 9 : لاق ؟ ينيفشي نأ هللا عدا « هللا لوسر اي

 . يلع باسح الو ربصأ لب : تلاق . ٠ كيلع باسح الو يربصاف تكش نإو

 . نسح ثيدح اذه

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ۲۳۲ ص ١ + ) دهزلا يف دانه هجرخأ ثيدحلا

 .هب « ورمع نب دمحم نب ةدبع

 تارفكم بئاصلا

 : ( ۳٣۵ ص مل ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب نافع انربخأ راشب نب دمحم انربخأو ( ح ) ىبمي انريخأ ددسم انثدح
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 ةكيلم يأ نبا نع زازخلا رماع يأ نع - هظفل اذهو : دواد وبأ لاق - رمع
 , هللا باتك يف ةيآ دشأ ملعأل ينإ « هللا لوسر اي : تلق : تلاق ةشئاع نع

 4 هب رجي اءوس لمعي نم :  ىلاعت هللا لوق : تلاق « ؟ ةشئاع اي ةيا ةيأ  :لاق
 أوسأب ًافاكيف ةكوشلا وأ ةبكنلا هبيصت ملسملا نأ ةشئاع اي تملع امأ » : لاق
 اباسح بساحي فوسف إف : لوقي هللا سيلأ :تلاق « بذع بسوح نمو هلمع

 . 4 بذع باسحلا شقون نم « ةشئاع اي ضرعلا ملاذ ١ : لاق # اريسي

 .ةكيلم يأ نبا انربخأ : لاق راشب نبا ظفل اذهو : دواد وبأ لاق

 . هضعب ملسمو يراخبلا جرخأ دقو «ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 : ( ۸٤۷۳ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يربقملا نع ورمع نع - دالا نبا : ينعي - ديزي نع ثيل انث سنوي انث
 : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم“ : لاق ةريره يلأ نع

 انأو يندمحي «ريخ لك ةلزمب يدنع نمؤملا يدبع نإ : لوقي لجو زع هللا نإ »
 . ( هيبنج نيب نم هسفن عزنا

 .ورمع يأ نبا :وه ورمعو «حيحصلا لاجر هلاجر :حيحص ثيدح اذه

 :( 2915 ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

 نع ورمع ينأ نب ورمع نع يدرواردنألا زيزعلا دبع انربخأ ةملس وبأ انث
 . هركذف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يأ نع يربقملا

 : ( ۱٤6۸ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 سنأ نع ةعيبر نب نانس نع ةملس نب دامح انثدح : الاق نافعو نسح انث

 لاق : لاق كلام نب سنأ تعم : لاق ةعيبر وبأ انأ : لاق هثيدح يف نافع لاق

 يف ءالبب ملسملا دبعلا هللا ىلتبا اذإ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 هرهطو هلسغ هافش نإف ؛هلمعي ناك يذلا هلمع حلاص هل بتكا :هللا لاق هدسج
 . ۲ همحرو هل رفغ هضبق نإو

 ر را eid . حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه



 : ( ۲۳۸ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ةملس نب دامح انث نسح انث

 : ( ۳۹۹۰ ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 دوعسم نبا نع لئاو يلا نع مصاع انثدح دامح انثدح دمصلا دبع انثدح

 نكنم ام » : يه لاقف ءاسنلا بطخ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 : ةأرما نهلجأ تلاقف . ه ةنجلا لجو رع هللا اهلخدأ الإ ةثالث اهل تومي ةأرما

 . ٠ نينثالا ةبحاصو 9 : لاق ؟ نينثالا ةيحاصو « هللا لوسر اي

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۳۰٣ ص ۳ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 نع مهاربإ نب دمحم ينثدح قاحسإ نب دمحم نع يدع يلأ نب دمحم انث

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق رباج نع ديبل نب دومحم

 هللا لوسر اي :اتلق :لاق « ةنجلا لخد مهبستحاف دلولا نم ةثالث هل تام نم  :لوقي

 ؟ دحاوو متلق ول مكارأ : رباجل تلقف : دومحم لاق ١ نانثاو » : لاق ؟ نانثاو

 . كاذ نظأ هللاو انأو : لاق ءدحاوو : لاقل

 . نسح ثيدح اذه

 :( 1787 ص 4 ج ) هللا همحر ىلعي ویا مامإلا لاق

 ريبج نب ديعس نع رشب وبأ انثدح مشه انثدح ناهام نب بوقعي انثدح

 : هللا لوقي » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع
 . « ةنجلا نود اباوث هل ضرأ مل بستحاو ربصف يدبع يتميرك تذخأ اذإ

 . نسح ثيدح اذه

 (757 ص ۲ +) ةنسلا باتك يف مصاع يأ نب رمع نب دمحأ مامإلا لاق

 : هللا هر

 نب هللا دبع انثدح ملسم نب ديلولا انث يطوحلا ةدجن نب باهولا دبع انث
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 : لاق دوسألا الس وبأ انث : الاق رباج نب ديزي نب نمحرلا دبعو “ولعل

 لاق : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يعار ىملس وبأ ينثدح
 هللا الإ هلإ ال : نازيملا يف نهلقثأ ام «خب خب » ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .« هبستحيف ءرملل قوتي حاصلا دلولاو « ربكأ هللاو « هلل دمحلاو , هللا ناحبسو

 لاقف ( 48+ ص ۷ + ) دعس نبا هجرخأ دقو . حيحص ثيدح اذه
 : هللا همحر

 انثدح ملسم نب ديلولا انثدح يقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلس انربخأ

 . ””رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع
 تعم : لاق دوسألا مالس وبأ انثدح : الاف رْبَز نب ءالعلا نب هللا دبعو

 يف رباج نبا لاق .ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يعار ىملس ابأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لوقي ةفوكلا دجسم يف هتيقلو : هثيدح
 « هلل دمحلاو « هللا ناحبس : نازيملا يف نهلقثأ ام سمخل «خب خب » :لوقي ملسو هلآ
 . ( هبستحيف ءرملل قوتي حلاصلا دلولاو «ءربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ الو

 : مالس يبأ ىلإ ىرخأ قيرط

 :( ٤٤۳ ص 8 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ىلوم نع مالس ينأ نع ديز نع ريثك يا نب ىبحي انث نابأ ان نافع انث
 هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر نأ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ءربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ ال : نازيملا يف نهلقثأ ام سمح « خب خب » : لاق ملسو
 خب ١ : لاقو « هدلاو هبستحيف قوتي حاصلا دلولاو « هلل دمحلاو « هللا ناحبسو

 .دعس نبا تاقبط يف هارتس اک هانتبثأ ام باوصلاو ءلعألا دبع نب هللا دبع :لصألا ف 0(

 . يشبحلا روطمم : وه (؟)
 , هللا دبعو : باوصلاو « هللا دبع نع (۳)
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 « رخآلا مويلاو هللاب نمؤي « ةنجلا لخد سبب انقيتسم هللا يقل نم ؛ سمخب خب
 . ٠ باسحلاو « توملا دعب ثعبلاو « رانلاو ةنجلابو

 ةدايزلا يف فقوتن نحنف « ثيدحتلاب حرصي ملو سلدم ريثك يأ نب ىبحي

 . © هدلاو هبستحيف ١ : هلوق دعب نم يهو

 :( 475١ ص ٠١ + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 نبا نع ماشه نع رمحألا دلاخ وبأ انثدح ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع نيريس
 يذلا لب ال » : لاق هل دلو ال يذلا : اولاق « ؟ مكيف بوقرلا نودعت امو

 .وهل طرف ال

 . حيحص ثيدح اذه

 ( 50١ ص ۲ + ) ةيلاعلا بلاطملا يف اك ةبيش يأ نب ركب وبأ هجرخأو

 . هللا هظفح رهاط نب مساب خألا قيقحتب

 : ( ۳۳ ص ۷ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ةويح انربخأ ءىرقملا ديزي نب هللا دبع انربخأ دمحم نب ساّبعلا انثدح

 هربخأ يبنجلا كلام نب ورمع يلع ابأ نأ ينالوخلا ءقاه ويأ ينثدح يرش نبا

 ىلص اذإ ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ديبع نب ةلاضف نع

 ىتح ةفصلا باحصأ مهو « ةصاصخلا نم ةالصلا يف مهتماق نم لاجر رخي سانلاب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص اذإف « نوناجم وأ نيناجم ءالّوه : بارعألا لوقت

 نأ عببحأل هللا دنع مكل ام نوملعت ول 9 : لاقف مهيلإ فرصنا ملسو هلآ ىلعو

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ذغموي انأ : ةلاضف لاق . « ةجاحو ةقاف اودادزت

 . ملسو هلآ

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : ( 1۷۷ ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا لاق

 حابر يلأ نب ءاطع نع ةميمت يآ نب سايإ انثدح : لاق بيبح نب ةرق انثدح
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 : تلاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ ىمحلا تءاج : لاق ةريره يأ نع
 « نيولايلو مايأ ةتس مبملع تيقبف « راصنألا ىلإ اهثعبف « كدنع كلهآ رثا ىلإ يننعبا
 هللا لص يبنلا لعجف ؛ « هيلإ كلذ اوكشف مهرايد يف مهاتأف « مهيلع كلذ دتشاف

 عجر املف « ةيفاعلاب مه وعدي « انب ايو « اراد اراد لحخدي ملسو هلآ لعو هيلع

 ل أ از Sg تلاقف مهنم ةأرما هتعبت

 هللا ترعد تكبش نإ «تعش ام » :لاق راصنألل توعد اك يل هللا عداف « راصتألا

Eيار رس ل سا  

 . حيحص ثيدح اذه

 ١5١٠١(: ص ۲ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نارمع نب ةلمرح نع كرابملا نبا انث يزورملا نسحلا نب نيسحلا انثدح
 هللا لوسر تعمس :لوقي رماع نب ةبقع تعمس :لاق يرفاعملا ةناشع ابأ تعم :لاق

 « نييلع ربصف تانب ثالث هل ناك نم » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ٠. ةمايقلا موي رانلا نم اباجح هل نك « هتدج نم نهاسكو « نهاقسو نهمعطأو

 . نمؤي نب يح : وه ةناشع وبأو « حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ١١4 ص ٤ + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « نارمع نب ةلمرح انث يرقملا ديزي نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ انث

 : هللا همحر لاقف ( ۲۹۹ ص ۳ + ) ىلعي وبأ هجرخأو
 . هب « نارمع نب ةلمرح انثدح ديزي نب هللا دبع انثدح ةمئيخ وبأ انثدح

 : ( ۲۲ ص 4 ج) هللا همحر ئاسنلا لاق
 انثدح : لاق ةبعش انثدح : لاق ىبحي انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 هللا لص يبنلا ىنأ الجر نأ هنع هللا يضر هيبأ نع ةرق نب ةيواعم وهو سايإ وبأ
 اك هللا كبحأ : لاقف « ؟ هبحتأ » : هل لاقف هل نبا هعمو ملسو هلآ ىلعو هيلع
 باوبأ نم اياب يتأت ال نأ كرسي امو : لاقف « هنع لأسف هدقفف تامف هبحأ

 . © كل حتفي ىعسي هدنع هتدجو الإ ةنجلا

 . نيخيشلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
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 1١8(. ص ) ُياستلا هداعأ ثيدحلا
 . ٠١( ص هاج ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 : ۲٤٤( ص ١١ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق
 نبا : ينعي - جاجح انربخأ : لاق يصيصملا نسحلا نب ميهاربإ انثدح

 نمحرلا دبع نأ حلاص نب ةيواعم ينثدح : لاق دعس نب ثيللا انربخأ : لاق - دمحم
 هللا لوسر تعمس دقل « هللا با : لاق دوسألا نب دادقملا نع هيبأ نع هثدح ريبج نبا

 ديعسلا نإ « نتفلا بنج نمل ديعسلا نإ » : لوقي ملس هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . « اهاوف ربصف يلتبا نملو « نتفلا بنج نمل ديعسلا نإ « نتفلا بنج نمل

 لاق دقو « نسحلا نب ميهاربإ الإ ء ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 . سأب هب سيل : رخآ عضوم يف لاقو « يناسنلا هقثوو « قودص : متاح وبأ هيف

 ربصلا يف دارطتسا

 ١401١(: ص ۲ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نب سنوي نع ةملس نب دامح انث رمع نب رشب انث مزخأ نب ديز انثدح
 : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع نسحلا نع ديبع

 . « هللا هجو ءاغتبا دبع اهمظك ظيغ ةعرج نم هللا دنع مظعأ ةعرج نم ام »

 هللا دبع نم عم دق نسحلاو « حيحصلا لاجر هلاجر . حيحص ثيدح اذه

 . هللا همحر دمحأ مامإلا نع بيذهتلا بيذمت يف 6 رمع نبا
 :(178 ص ۲ + ) دمحأ مانإلا هجرخأو

 . هب « ديبع نبا سنوي نع مصاع' نب يلع انث
 : هللا ههر دمحأ مامإلا لاق مث

 لاق : لاق رمع نبا نع ملاس نع دمحم نب رمع نع ديلولا نب عاجش انث

 هللا دنع لضفأ ةعرج دبع عر ام و : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
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 . ٠ ىلاعت هللا هجول اهمظكي ظيغ ةعرج نم لجو زرع

 . نيخيشلا طرش ىلع يناثلا دمحأ مامإلا دنسب ثيدحلاو

 :( 84051 ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 ضايع ينربخأ يراصنألا رفعج نب ديمحلا دبع انثدح ركب نب دمحم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماق : لاق ةريره يبأ نع حرس يأ نب هللا دبع نبا

 لضفأ نم هللا ليبس يف داهجلاو « هللاب ناميإلا ركذف سانلا بطخي ملسو هلآ

 هللا ليبس يف تلتق نإ تيأرأ ءهللا لوسر اي :لاقف «لجر ماقف :لاقءهللا دنع لامعألا

 : لاق « ٩ معن ٠ : لاق ؟ ياياطخ ينع هللا رفك ربدم ريغ البقم بستحم رباص انأو

 ؟ تلق فيكف لاق « « معن » : لاق : لاق اي لوقلا هيلع درف : لاق ؟ تلق فيكف

 هللا ليبس يف تلتق نإ تيأرأ هللا لوسر اي :لاق ءاضيأ لوقلا هيلع درف :لاق

 « نيدلا الإ ؛ معن » : لاق ؟ ياياطخ ينع هللا رفك ربدم ريغ البقم ابستحم ارباص

 . « كلذب ينراس مالسلا هيلع ليربج نإف

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 :( 5١9 ص ۳ + ) هللا همحر ييئاستلا مامإلا لاق

 انثدح : لاق ةقث ناكو نارهم نب حلاص انثدح : لاق ىلع نب ورمع انربخأ

 ةريره يأ نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع نايفس نع مالسلا دبع نب نامعنلا

 : ينعي - علزت ىتح يلصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك : لاق

 . هامدق - ققشت

 . نسح ثيدح اذه

 :( ۱۷۳ ص ۷ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع ةبعش انربخأ رفعج نب دمحم انربخأ يلع نب ورمع صفح وبأ انثدح

 مهباصأ مهنأ ةريره يلأ نع ثّدحي يدبنلا ناثع ابأ تعمس : لاق يريرجلا ساّبع

 . ةرمث ةرمث ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهاطعأف عوج

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 او



 : ( ۱٤۹ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 :لاق رذ يها نع تماصلا نب هللا دبع نع ينوجلا نارمع وبأ انث موحرم انث
 : لاقو هقلخ ينفدرأو ارامح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بكر

 كشارف نم موقت نأ عيطتست ال ديدش عوج سانلا باصأ نإ تيأرأ « رذابأ اي

 « رذابأ اي ففعت » : لاق « ملعأ هلوسرو هللا : لاق ؛ ؟ عنصت فيك كدجسم ىلإ.

 - ربقلا : ينعي - دبعلاب هيف تيبلا نوكي ديدش ترم سانلا باصأ نإ تيأرأ

 «رذابأ اي » :لاق « ٠ ربصا و : لاق « ملعأ هلوسرو هللا : تلق ؛ ؟ عنصت فيك
 نم تيزلا ةراجح قرغت ىتح : ينعي - اضعب مهضعب سانلا لتق نإ تيأرأ

 « كتيب يف دعقا » : لاق « ملعأ هلوسرو هللا : لاق « ؟ عنصت فيك - ءامدلا

 نكف « مهنم تنأ نم تئاف » : لاق ؟ كرتأ مل نإف : لاق « « كباب كيلع قلغأو

 تيشخ نإ نکلو « هيف مه اميف مهكراشت اذإ ٠ :لاق يحالس ذخاف :لاق ؛ مييف

 . « كفثو همنإب ءوبي ىتح كهجو ىلع كئادر فرط قلأف فيسلا عاعش كعوري نأ
 دراوم يف اك هحيحص يف نابح نبا هجرخأ دقو ‹ حيحص ثيدح اذه

 نب قاحسإ انث يدزألا دمحم نب هللا دبع انربخأ : لاقف ( 41١ ص ) نآمظلا

 نايفس نب نسحلا انربخأ : هدعب لاق مث . هب « زيزعلا دبع نب موحرم انأينأ ميهاربإ
 «ينوجلا نارمع يأ نع ةملس نب دامح انأبنأ هللا دبع انأبنأ ىموم نب نايح انثدح
 . هوحن ركذف

 قازرلا دبع فنصم نم ٠١١( ص ١١ +) عماجلا يف دشار نب رمعم هجرخأو

 . هب « ينوجلا نارمع يأ نع رمعم هاورف

 دمصلا دبع نب زيرعلا دبع انث :لاقف ١17( ص ه +) اضيأ دمحأ هجرخأو

 دنسب ( ١7 ص ٠١ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأو « ينرجلا نارمع وبأ انث يمعلا
 . سانلا لاتتقا ةصق هنم ركذو اذه دمحأ مامالا



 : )0۹ ص ۸ + ) هللا هحر يذمرتلا مامالا لاق

 ىسيع نع ىسوم نب لضفلا انربخأ ثيرح نب نيسحلا رامع وبأ انثدح

 : لاق بعك نب يلأ ينثدح : لاق ةيلاعلا يأ نع سنأ نب عيبرلا نع ديبع نبا

 ؛ ةتس نيرجاهملا نمو « الجر نوتسو ةعبرأ راصنألا نم بيصأ دحأ موي ناك امل

 نيبرتل اذه لثم اموي مهنم انبصأ نل : راصنألا تلاقف « مهب اولثمف ةزمح مهنم

 اوبقاعف مبقاع نإو إط : ىلاعت هللا لزنأف ؛ ةّكم حتف موي ناك املف : لاق « مهيلع

 شيرق ال : لجر لاقف . 4 نيرباصلل ريخ وه متربص نئلو هب متبقوع ام لثمب
 . « ةعبرا الإ موقلا نع اوفك ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف مويلا دعب

 . بعك نب يلأ ثيدح نم بيرغ نسح ثيدح اذه

 ضيرملا ىلع هللا لضف

 :( 5855 ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 نب ةمثيخ نع دوجنلا يأ نب مصاع نع رمعم انربخأ قازرلا دبع انثدح
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع نمحرلا دبع

 ضرم مث ةدابعلا نم ةنسح ةقيرط ىلع ناك اذإ دبعلا نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع
 .« يلإ هتفكأ أ هقلطأ ىتح اقيلط ناك اذإ هلمع لثم هل بتكا :هب لكوملا كلملل ليق

 . ١53 ص ١١ + )!قازرلا دبع فدصم رخا يف اك عماجلا يف رمعم هجرخأ دقو

 ضرسمي مل نم

 : ( 85075 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق ةريره يأ نع ةملس وبأ انث ورمع نب دمحم انث رشب نب دمحم انث
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 هللا لوسر هل لاقف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ينارعأ لخد

 مأ امو : لاق ٠ ؟ طق مدلم مأ كنذخأ له و : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ‹ طق اذه تدجو ام : لاق « محللاو دلجلا نيب نوكي رح و : لاق ؟ مدلم

 : لاق ؟ عادصلا اذه امو : لاق « ؟ طق عادصلا اذه كذخأ لهف : : لاف

 ىلو املق « طق اذه تدجو ام : لاق « هسأر يف ناسنإلا ىلع برضي قرع »

 . « اذه ىلإ رظنيلف راتلا لهأ نم لجر ىلإ رظني نأ بحأ نم » : لاق

 . نسح ثيدح اذه

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 745 ص ١ + ) دهزلا يف دانه هجرخأ ثيدحلا

 هن. ورع نبا دمحم. نع هدي

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 174 ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأو

 . ةملس يلأ نع ورمع نب دمحم نع ركب وبأ انثدح : لاق سنوي نب دمحأ

 ةنيدملاب توملا ىلع صرحلا

 نبا انثدح : ( ؟55 ص ) :نامظلا دراوم يف اک هللا همحر نابح نبا لاق

 هللا ديبع نع باهش نبا نع سنوي انأبنأ بهو نبا انثدح ةلمرح انثدح ةبيتق
 ديبع يلأ تنب ةيفص نع ثدحت اهعمس ثيل ينب نم ةأرما ةتيمصلا نع هللا دبع نبا

 مكنم عاطتسا نم » :لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم انآ

 . « هل دهشيوأ هل عفشي اهب تمي نم هنإف اهب تميلف ةنيدملاب الإ تومي الأ

 نسحلا نب دمحم وه نابح نبا خيش ةبيتق نباو ملسم طرش ىلع ثيدحلا
 . ظفحلاو ةقثلاب ةركذتلا يف يبهذلا هفصو ةبيتق نبا

 . مصاع يلأ نباو يناسنلا ىلإ ةباصإلا يف اهثيدح ظفاحلا ازعو



 هللا الإ هلإ ال رضتحلا نيقلت

 : ( ٠١۲ ص ۳ ج) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سنأ نع تباث انث دمصلا دبع انث

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف هدوعي راجنلا ينب نم لجر ىلع لخد
 0 وأ انأ لاح وأ :لاقف « هللا الإ هلإ ال : لق « لاح اي » : ملسو هلآ

 دا :هل لاقف « لاخ لب ال » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص

 . ١ معن » : لاق ؟ يل ريخ

 . حيحص ثيدح اذه

 ةملس نب دامح انث نسح انث ( ١54 ص ؟ + ) اضيأ دمحأ مامإلا لاقو

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ينانبلا تباث نع

 مأ لاخأ : لاقف « هللا الإ هلإ ال لق  لاخ اي و : لاقف راصنألا نم الجر داع

 يبنلا لاقف ؟ هللا الإ هلإ ال لوقأ نأ يل ريخف : لاق ٠ لاخ لب » : لاقف ؟ مع
 . ۲ معن » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص

 : هللا همحر لاقف ( ۲۲۷ ص ٦ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا
 نأ سنأ نع تباث انريخأ ةملس نب دامح انثدح نافع انثدح ريهز انثدح

 « لاح اي » : لاقف راصنألا نم الجر داع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نأ يل ريخن:لاق « لابخ لب » : لاق ؟ مع مأ لاخ : لاقف « هللا الإ هلإ ال : لق

 . ع معن » : لاق ؟ اهلرقأ

 : لاقف ( ۳۷۳ ص ١ + ) راتسألا فشك يف ام رازبلا هجرخأو
 سنأ نع تباث نع دامح انث لاهنم نب جاجحلا انث رمعم نب دمحم انثدح

 : لاقف راصنألا نم الجر داع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 : لاقو ؛ لاح لب » : لاق ؟ مع مأ لاح : لاقف « هللا الإ هلإ ال : لق « لاخ ايو
 .  « معن » : لاق ؟ اهرقأ نأ يل ريخ

 )١( يرختلا يف اهيلإ راشملا ىرخألا تاياورلا نم مهفي اي « ( لاق ) طقس هنأ رهاظلا .
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 ©٠(: ص 4 جر هللا همحر يناسنلا لاق

 بيهو انثدح :لاق قاحسإ نب دمحأ ينثدح :لاق بوقعي نب ميهاربإ انربخأ
 لاق : تلاق ةشئاع نع ةبيش تنب ةيفص همأ نع ةيفص نب روصنم انثدح : لاق
 .« هللا الإ هلإ ال : لوق ماكله اونقل ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر

 . حيحص ثيدح اذه

 نمؤملا ىلع توملا ةدش

 : ( ص ٤ ج ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق
 سمهك انثدح : لاق بوقعي نب فسوي انثدح : لاق رمعم نب دمحم انربخأ

 :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس :لاق هيبأ نع ةديرب نبا نع
 . « نيبجلا قرعب تومي نمؤملا و

 . يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 : ( 8235 ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق
 دمحم انثدح : لاق ملسم نب عييرلا انثدح : لاق ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 ىلاعت هللا لاق ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يأ نع دايز نبا
 . « ةهراك الإ جرخأ ال : تلاق ء يجرحخا : سفنلل

 ش . حيحص ثيدح اذه

 متاوخلاب لامعألا

 :( ۲۲١ ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 نب ريبج نب نمحرلا دبع ينثدح ملاص نب ةيواعم انث بابحلا نب ديز انث
 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا عمس هنأ يعازخلا قمحلا نب ورمع نع هيبأ نع ريفن

 : لاق ؟ هلمعتسا امو : ليق « هلمعتسا اريخ دبعب هللا دارأ اذإ » : لوقي ملسو هلا
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 . ؛ هلوح نم هنع ىضري ىتح هتوم يدي نيب حلاص لمع هل حتفپ و

 . نسح ثيدح اذه

 :هللا همحر لاقف ( ٤۳۰ ص ١ + ) بختتملا يف ديمح نب دبع هجرخأ ثيدحلا
 نمحرلا دبع ينربخأ : لاق حلاص نب ةيواعم انث يلكعلا بابحلا نب ديز انثدح

 هللا لوسر لاق : لوقي قمحلا نب ورمع تعمس : لاق هيأ نع ريفن نب ريبج نبا

 امو : ليق « هلسع اريخ دبعب هللا دارأ اذإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 .«هلوح نم هنع ىضري ىتح هتوم يدي نيب اح اص المع هل حتفي» :لاق ؟ هلسع

 هللا نإ ٠ :هيفو ( ١9 ص ۳ + ) راتسألا فشك يف اك رازبلا هجرخأو

 1 . « هلسع اريخ دبعب دارأ اذإ

 :( ٠١۷ ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةملس نب دامح انث : الاق نافعو ميرس انث

 لمعيل لجرلا نإ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع

 لوحت هتوم لبق ناك اذإف رانلا لهأ نم باتكلا يف بوتكمل هنإو ةنجلا لهأ لمعب
 رانلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإو « راتلا لخدف تامف « رانلا لهأ لمعب لمعف
 لهأ لمعب لمعف لوحت هتوم لبق ناك اذإف ةنجلا لهأ نم باتكلا يف بوتكمل هنإو
 . « اهلخدف تامف ةنجلا

 نب ماشه نع دانزلا يبا نبا انث جرس انث ( ٠١8 ص ) هللا همحر لاقو

 . هب « هيبأ نع ةورع

 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ۲۳۰ ص ۳ + ) بختنملا يف ديمح نب دبع هجرخأ دقو

 ماشه نع دمحم نب زيزعلا دبع انثدح : لاق ةملسم نب هللا دبع ينثدح



 ةنتفلا تفيخ اذإ توملاب ءاعدلا زارج

 : ( هال ص 4 + ) راتسألا فشك يف ا هللا همحر رازبلا لاق
 نب هللا دبع انث فورعم نب نوراه انث يدادغبلا "دمحم نب حلاص انثدح

 هيبأ نع ةورع نب ىبحي نع ةيزغ نب ةرامع نع ثراحلا نب ورمع ىتح بهو
 يل كراب مهللا ١ : لوقي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ريبزلا نع

 يتلا يايتد يفو يريصم اهيف يتلا يترخخآ ينو يرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يف

 ١. رش لك نم يل ةحار توملا لعجاو ريخ لك يف يل ةدايز يتاح لعجاو «يغالب ايف
 ينعي هيبأ نم هعامس حصي ال : يتطقرادلا لوقو . حيحص ثيدح اذه

 هاور هيبأ نع ةورع ثيداحأ نم ةلمج فارشألا ةفحت يفف هريغ هححص دقف ةورع

 . هابأ عمس ةورع نأ ( يراخبلا جرأت ) يف تدجو مث يراخبلا

 ةداهش نوعاطلا توم

 : (۸۱ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر ىلوم بيسع ابأ تعم : لاق ةريصن وبأ ديبع نب ملسم انث ديزي انث
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 ةنيدملاي ىمحلا تكسمأف نوعاطلاو ىمحلاب مالسلا هيلع ليربج ينتاتأ ٠ : ملسو
 . « نيرفاكلا ىلع سجرو مهل ةمحرو يتمأل ةداهش نوعاطلاف « ماشلا ىلإ نرعاطلا تلسرأو

 . حيحص ثيدح اذه

 ةداهش لتقلا نم عاونأ

 :(١؟١ ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 )١( عمجملا ) يف يمديملا لوق فحصت هنأ ىلع ليلدلاو « ذاعم ىلإ دمحم نم فحصت دق ( :

 ةقث وهو « ةرزج نب دمحم ريغ « حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور .
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 نب ةديبع يأ نع هيبأ نع دعس نب مهاربإ نع - يمئاهلا بويأ ابأ : ينعي -

 نع ديز نب ديعس نع فوع نب هللا دبع نب ةحلط نع رساي نب رامع نب دمحم

 نمو ۽ ديهش رهف هلام نود لتق نم ۾ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 . ۲ ديهش رهف « هنيد نود وأ ءهمد نود وأ ‹ هلها نود لتق

 نيعم نبا لاق دقو ةديبع ابأ الإ حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 : رخا عضوم يف لاقو ‹ ثيدحلا ركنم : لاق هنأ متاح يبأ نع لقنو « ةقث هنإ

 . بيذهتلا بيذبت يف اک ثيدحلا حيحص

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو 18١( ص ٤ ج) يذمرتلا هاور ثيدحلا

 نيديهش رجأ هل قيرغلا

 : (۱۷۰ ص ۷ ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 باهولا دبع انربخأو ( ح ) ناورم انربخأ يشيعلا راكب نب دمحم انثدح

 لاله انربخأ : لاق ناورم انربخأ : لاق ىنعملا يقشمدلا يربوجلا محرلادبع نبا

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع مارح مأ نع دادش نب ىلعي نع يلمرلا نوميم نبا
 قرغلاو « ديهش رجأ هل ءيقلا هبيصي يذلا رحبلا يف دئاملا ٠ : لاق هنأ ملسو هلآ

 . ٩ نيديهش رجأ هل

 . نسح ثيدح اذه

 ةداهشلا توم ف

 : ( ٦۰ ص ٤ ج ) هللا ههر يفاسنلا مامإلا لاق

 ينربخأ : لاق رج نبا نع هللا دبع انأبنأ : لاق رصن نب ديوس انربخأ

 بارعألا نم الجر نأ داملا نب دادش نع هربخأ رامع يأ نبا نأ دلاخ نب ةمركع

 ؟ كعم رجاهأ : لاق مث هعبتاو هب نمآف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ ءاج

۲١۱١ 



 رر تناك انلف نامل شيب ملو هلآ لغو لها هلا لمع يبقا ب توا

 هباحصأ ىطعأف هل مسقو مسقف ايبس ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا منغ

 : اولاق ؟ اذه ام : لاقف هيلإ هوعفد ءاج املف مهرهظ ىعري ناكو هل مسق ام

 يبنلا ىلإ هب ءاجق هذخأف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا كل همسق مسق

 ام : لاق « كل هتمسق ١ : لاق ؟ اذه ام : لاقف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 مهسب هقلح ىلإ واشأو انهاه ىلإ ىمرأ نأ ىلع كتعبتا ينكلو كتعبتا اذه ىلع

 يف اوضبن مث االق اوئبلف « كقدصي هللا قدصت نإ » :لاقف ةنجلا لخدأف تومأف

 مهس هباصأ دق لمحي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يبنلا هب ينأف ودعلا لاتق

 لاق معن :اولاق « ؟ وه وهأ » ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف راشأ ثيح

 يبنلا ةبج يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا هنفك مث « هقدصف هللا قدص و

 : هتالص نم رهظ اميف ناكف هيلع ىلصف همدق مث ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . « كلذ ىلع ديهش انأ اديهش لتقف كليبس يف ارجاهم جرح كدبع اذه مهللا ١

 هقثو دقو رصن ني ديوس الإ حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع همسا رامع يبأ نباو « بيذهتلا بيذهع يف اک ةملسم

 . رامع يآ

 دأولا يف ءاج ام

 : ( ٤۷۸ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةملس نع « ةمقلع نع يبعشلا نع دنه يبأ نب دواد نع يدع يأ نبا انث

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يخأو انأ تقلطنا .: لاق يفعجلا ديزي نبا

 فيضلا يرقتو محرلا لصت تناك ةكيلم انمأ نإ « هللا لوسر اي :انلق :لاق ملسو

 : لاق « « ال » : لاق ؟ اعيش اهعفان كلذ لهف ةيلهاجلا يف تكله لعفتو لعفتو

 : لاق ؟ ائيش اهعفان كلذ لهف ةيلهاجلا يف انل اًمخأ تدأو تناك اهنإف : انلق

 . « انع هللا وفعيف مالسإلا ةدئاولا كردت نأ الإ رانلا يف ةدؤوملاو ةدئاولا و
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 (417 ص ۱۲ ج) دواد وبأ هجرخأ دقو حيحصلا لاجر هلاجر حيحص ثيدح اذه

 فالتخالا يراخبلا ركذو دوعسم نبا نع ةمقلع نع يبعشلا رماع ثيدح نم

 : وهو ةمقلع نأ يل رهظي يذلاو ( 7١ ص 4 + ) هخيرات يف ةمقلع ىلع هيف
 . يفعجلا ديزي نب ةملس نعو دوعسم نبا نع هاور دق سيق نبا

 ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا نم يفعجلا ديزي نب ةملس نع ةمقلع ثيدحو

 . اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا

 مهضارعأو سانلا لاومأ نع دعبلا

 : ( ۲۹۸ ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق ءادعلا نب نمحرلا دبع تعم : لاق ةبعش انث رفعج نب دمحم انث

 لاقف نيرانيد وأ اًرانيد هرزثم يف اودجوف لجر يفوت : لاق ةمامأ ابأ تعمس

 نمحرلا دبع . « ناتيك وأ ةيك ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . كلشي يذلا

 ةدنك نم ءادعلا ينب نم صمح له نم نمحرلا دبع نع ةبعش انث حور انث
 . هلثم ةمامأ ابأ تعمس : لاق

 هقثو ةعفنملا ليجعت يف هتمجرت ءادعلا نب نمحرلا دبعو حيحص ثيدح اذه

 , . نيعم نبأ

 اغيدل توملا نمو اربدم هللا ليبس يف توملا نم ةذاعتسالا

 :(1058 ص ٤ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 نب “هللا دبع انربخأ مهاربإ نب يكم ينربخأ رمع نب هللا ديبع انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر نأ رسيلا يأ نع بويأ ينأ ىلوم حلفأ لوم يفيص نع ديعس
 كب ذوعأو « مدهلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا ١ : وعدي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ينطبختي نأ كب ذوعأو « مرهلاو « قرحلاو « قرغلا نم كب ذوعأو « يدرتلا نم

 )١( دنه يا نبا : وه ديعس نب هللا دبع .
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 نأ كب ذوعأو « اربدم كليبس يف ترمأ نأ كب ذوعأو . توملا دنع ناطيشلا

 . « اغيدل تومأ

 ينثدح ديعس نب هللا دبع نع ىسيع انأبنأ يزارلا ىموم نب ميهاربإ انثدح

 . ( مغلاو ) هيف داز رسيلا يأ نع بويأ يبأل ىلوم
 لاق دقو حلفأ ىلوم ايفيص الإ حيحصلا لاجر هلاجر نسح ثيدح اذه

 . هب ساب ال : ّئاسنلا

 . ( ۲۸۲ ص ۸ ج ) ُلاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 اًطبارم تام نم لضف

 : (۱۷۷ ص ۷ ج ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 نع ءياه وبأ انربخأ بهو نب هللا دبع انريخأ روصنم نب ديعس انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ديبع نب ةلاضف نع كلام نب ورمع
 ةمايقلا مري ىلإ هلمع هل ومني هنإف طبارملا الإ هلمع ىلع مخي "تيما لك و :لاق

 . « ربقلا ناتف نم نمايو

 ءىناه وبأو « يينجلا ينادمهلا : وه كلام نب ورمعو حيحص ثيدح اذه

 . ءىلاه نب ديمح : وه

 هللا لوسر تعمسو :هيف دازو ( 79١ ص ه ج ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 : لاق مث . « هسفن دهاج نم دهاجملا) : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . حيحص نسح ثيدح ةلاضف ثيدح

 توملاب لمعلا عاطقنا

 :( 55٠١ ص غ ج ) هللا همحر ملاجلا لاق

 بهو نب هللا ديع انث رصن نب رحب انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح

 -لوقي اک وهو : تلق ٠٠ تيم لك » باوصلا : لاق ةعرز ابأ نأ ريدقلا ضيف يف (1)
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 نب ةبقع نع ريخلا ينا نع بيبح ينأ نب ديزي نع ثراحلا نب ورمع ينربخأ
 : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ينهجلا رماع

 ليح اذإ ىتح « ابيلع متخي وهو الإ ةليل الو هيلع متخي وهو الإ موي لمع نم ام »
 هنيب لاحي نأ لبق كدبع لمع اذه انبر اي : ةظفحلا تلاق لمعلا نيبو دبعلا نيب

 . هب ملعأ تنأو لمعلا نيبو

 ريخلا يأ نع بيبح يأ نب ديزي نع ميركلا دبع ينثدحو : ورمع لاق
 جرعي هنأل ظفاحلا دبعلا تومب ملعي نم لوأ هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نع

 . تيم هنأ ملع قزر جرخي مل اذإف هقزرب لزنيو هلمعب
 . هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 :( "4898 ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 نب ةمثيخ نع دوجنلا يلأ نب مصاع نع رمعم انربخأ قازرلا دبع انثدح
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق صاعلا نب ورمع نب هللا ديع نع نمحرلا دبع

 ضرم مث ةدابعلا نم ةنسح ةقيرط ىلع ناك اذإ دبعلا نإ » : ملسو هلا ىلعو هيلع

 وأ هقلطأ ىتح اقيلط ناك اذإ هلمع لثم هل بتكا : هب لكوملا كلملل ليق

 . ٠ يلإ هتفكأ

 . نسح ثيدح اذه

 . ( 155 ص ١١ ) قازرلادبع فنصم رخآ يف اك عماجلا يف رمعم هجرخأ دقو

 ردقب توملاو لوتقملاو تيملا لجأ ءابتنا

 : 1997 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر تعمس : تلاق ءادردلا يبأ نع ثدحت ءادردلا مأ عمس هنأ هللا ديبع نبا

 ءهلجأ نم سمخ نم دبع لك ىلإ هللا غرف » :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . يذمرتلا دنع ةعرز وبأ 35
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 . ٠ ديعس مأ يقشو هرثأو « هقزرو
 نب حلاص نب ديزي نب دلاخ : وه حيبص نب دلاخو حيحص ثيدح اذه

 . بيذهنلا بيذبت يف اک حيبص
 نم (184 و ۱۳۳ ص ١ + ) ةنسلا يف مصاع ينأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ‹« حيبص نب ديزي نب دلاخ ىلإ قرط

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ثراحلا تنب ةنوميم

 داشرإ : قيلعتو قيقحتب (۳۲۲ ص 7 + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق
 : يرثألا قحلا

 هاد نع ا ارا الب انثدح 0

 كم نم وجرح ١ تلاقف اع ين نم هد ییا ةك ماو لآ صو هلع

 لا لص هللا لوسر اهب ی ينل ةرجشلا لإ فرس اہ او یح امرا هک

 .هب یمرف سابع نبا هذخاف دحللا يف اهدحح تحت اهتعضوف ينادر

 . حيحص ثيدح اذه

 ( 555 ص ١ + ) ةيابنلاو ةيادبلا يف اك خيراتلا يف يراخبلا هجرخأ دقو
 : هللا همحر لاقف

 هركذف « دايز نب دحاولا دبع انث ليعامسإ نب ىسوم انأ

 : ( 35804 ص 5 ج) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 ليعامسإ انثدح : ا ر عملا رجوي لو عيش نيدحل انج

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةَّزع يأ نع حيلا يأ نع بويأ نع مهاربإ نبا
 .(ةجاح اهيلإ هل لعج ضرأب تومي نأ دبعل هللا ىضق اذإ» اشو هلا ىلعو هيلع
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 . دبع نب راسي همسا ةبحص هل ةّرع وبأو حيحص ثيدح اذه

 يتلا ثيداحألا نم وهو « نيخيشلا طرش ىلع وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ

 ؛(454١ ص ۲ ج ) هللا همحر ةجام هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 يلع نب رمع انث :الاق ةديبع نب ةبش نب رمعو يتردحجلا تباث نب دمحأ انثدح

 نع دوعسم نب هللا دبع نع مزاح يا نب سيق نع دلاخ يا نب ب ليعامسإ ينريخأ

 هتبثوأ ضرأب مكدحأ لجأ ناك اذإ ١ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنا

 : ةمايقلا موي ضرألا لوقتف هناحبس هللا هضبق هرثأ ىصقأ غلب اذإف ةجاحلا اهيلإ

 . ٩ ينتعدوتسا ام اذه بر

 . حيحص ثيدح اذه

 :لاقف ( ١717 ص ١ + ) ةنسلا يف هللا همحر مصاع ينأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 ليعامسإ نع يلع نب رمع انثدح يعيطقلا مزح يحأ نب ىبحي نب دمحم انثدح
 . هب « دلاخ يلأ نبا

 يمدقملا ىلع نب رمع قيرط نم ( 45 ‹ 4١ ص ١ + ) احلا هجرخأو
 . هب ليعامسإ نع

 .هب (ليعامسإ نع يبهولا دلاخ نب دمحم قيرط نمو

 . هب « ليعامإ نع مشه قيرط نمو
 هفقوو ليعامسإ نع تاقثلا نم ةثالث ثيدحلا اذه دنس دق : مكاحلا لاق مث

 لصولا ىف ةقثلا نم ةدايزلا جارخإ نم انطرش ام ىلع نحنف ةنييع نب نايفس هنع

 ها . دنسلاو

 اًطوسبم كلذ تركذ اک « طورشب ةلوبقم ةقثلا ةدايز : نمحرلا دبع وبأ لاق

 .هللا همحر محلا لوقي ا انه طورشلا ترفوت دقو عبتتلاو تامازلإلا ةمدقم يف



 لضافألا تومل نزحلا

 لاله نب رشب انثدح : ( ۸۷ ص ٠١١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 كلام نب سنأ نع تياث نع يعبضلا ناميلس نب رفعج انريخأ يرصبلا فاوصلا
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لخد يذلا مويلا ناك امل : لاق

 لك اهنم ملظأ هيف تام يذلا مويلا ناك املف ٠ ءيش لك اهنم ءاضأ ةنيدملا

 يفل انإو يديألا مّلسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص لوسر نع انضفن امو « ءيش
 . انبولق انركنأ ىتح هنفد

 . بيرغ حيحص ثيدح اذه

 . ملسم طرش ىلع نسح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 .(ها7 ص ١ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 طخست هبحصي مل اذإ تيملا ىلع ءاكبلا زاوج

 : ( ٥٦۳ ص ۳ + ) هللا همحر قازرلا دبع لاق

 ديز لف اطل + لاق .ةوغشم نبا نع. سيق نع لعام نعا ةنبيع .نبا نع
 هءاج مث « هتأي ملف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةماسأ آطبأ ةثراح نبا
 « هانيع تعمدف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا يدي نيب ماقف « كلذ دعب

 يبنلا لاق « هتربع تفزن املف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىكبف

 املف : لاق « ؟ اننزحت تج مث انع تأطبأ مل ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص
 ينإ » : لاق اًلبقم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هآر املف « هءاج دغلا ناك
 هللا لوسر یکبف « هنيع تعمد ؛ اند املف « سما كنم تيقل ام مويلا كنم قالل

 هللا لوسر لوخد دنع نيملسملل لصح يذلا رورسلاو حرفلا نع ةيانك : ةءاضإلا (1)
 ببسب لصح يذلا قلقلاو نزحلا نع ةيانك : مالظلاو « ملمو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر توم
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 . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 : ( ۳٤١ ص ۷۱ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 يأ انربخأ ريرج نب بهو انريخأ : الاق ىنثملا نباو مركم نب ةبقع انثدح
 نب هللا دبع نع دعس نب نسحلا نع ثدحي بوقعي يبا نب دمحم تعمس : لاق

 « مهتأي نأ اًنالث رفعج لآ لهمأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ رفعج
 « يخأ ينب ىلإ اوعدا » : لاق مث 4 مويلا دعب يخأ ىلعاوكبت ال ١ :لاقف مهانأ مث

 . انسوعر قلحف هرمأف ٠ قالحلا يلإ اوعدا » : لاقف خارفأ انأك انب ءيجف
 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ةيلهاجلا رومأ نم اهنأو ةحاينلا يف ءاج ام

 انثدح ىلعألا دبع انثدح : ١۷( ص ۷ ج ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق

 : لاق سنا نع ثدحي بيهص نب زيزعلا دبع تعم مشه انثدح ىبحي نب ايركز

 ىتح يتمأ يف نلزي ال ثالث ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 . (ءاونالاو باسنألا يف ةرخافملاو ةحاينلا : ةعاسلا موقت

 زيزعلا دبع نع مشه انثدح ىبحي نب ايركز انثدح يلع نب رصن انثدح

 « « يتمأ يق نلزي نل ثالث» : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع

 . هوحنب ركذو
 . حيحص ثيدح اذه

 هبايث يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسغ

 : (7737 ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا دبع نب دابع نب ىيحي ينثدح : لاق قاحسإ نبا نع يأ انث بوقعي انث

 : تلاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةشئاع نع هيبأ نع ريبزلا نبا
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 : اولاقف هيف اوفلتخا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لسغ اودارأ امل

 اک ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر درجنأ « عنصن فيك '”ىرئام هللاو

 ةنسلا مهملع هللا لسرأ !رفلتخا املف : تلاق ؟ هبايث هيلعو هلسغن مأ اناتوم درجن

 ةيحان نم مهملك مث « امئان هردص يف هنقذ الإ لجر نم موقلا نم ام هللاو ىتح

 هيلعو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا اولسغا : لاقف وه نم ىردي ال تيبلا

 وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولسغف هيلإ اوراثف : تلاق « هبايث

 : لوقت تناكو « صيمقلاب لاجرلا هكلديو ردسلاو ءاملا هيلع ضافي هصيمق يف
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسغ ام « تريدتسا ام رمألا نم تلبقتسا ول

 . هژاسن الإ ملسو هلآ

 E و فا

 . هب « قاحسإ نب دمحم نع ةملس نب دمحم انربخأ يليفنلا انثدح

 اذكه . ملسم طرش ىلع حيحص : لاقو ( ه4 ص  ج ) احلا هجرخأو

 يف ثيداحأ ةسمخ وحن الإ قاحسإ نبال جرخي مل ملسمو « هللا همحر ماحلا لاق

 . تاعباتملاو دهاوشلا

 لسغلا دنع هبايث نع تيملا ديربت

 : ( 367 ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا دبع نب دابع نب ىبحي ينثدح : لاق قاحسإ نبا نع يبأ انث بوقعي انث

 : تلاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا جوز ةشئاع نع هيأ نع ريبزلا نبا

 هللاو :اولاقف هيف اوفلتخا ملسو هلا ىلعو مشل ليغ ها امو لف ارا

 درجن اک ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر درجنآ ؟ عنصن فيك '' 'ىرن ام

 ىتح َةَنسلا هيلع هللا لسرأ اوفلتخا املف : تلاق ؟ هبايث هيلعو هلسغن مأ « اناتوم

 تيبلا ةيحان نم مهملك مث « اًمئان هردص يف هنقذ الإ لجر نم موقلا نم ام هللاو

 هيلعو ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا اولسغا : لاقف ءوه نم ىردي ال

 . عنصن فيك يردن ام : دواد يأ ننس يف : )١(
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 وهو ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولسفف هيلإ اوراثف : تلاق « هبايث

 : لوقت تناكو صيمقلاب لاجرلا هكلديو « ردسلاو ءاملا هيلع ضافي « هصيمق يف
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسغ ام . تربدتسا ام رمألا نم تلبقتسا ول

 . هؤاسن الإ ملسو هلآ

 انثدح : لاقف ( ۱۱۳ ص ۸ > ) دواد وبأ هجرخأ دقو نسح ثيدح اذه

 . هب « قاحسإ نب دمحم نع ةملس نب دمحم انربخأ يليفنلا

 اذكه ملسم طرش ىلع حيحص : لاقو ( 54 ص ۳ + ) احلا هجرخأو
 يف ثيداحأ ةسمخ وحن الإ قاحسإ نبال جرخي مل ملسمو « هللا همحر ماجا لاق

 . تاعباتملاو دهاوشلا

 ضيا بايثلا يف نفكلا

 :( 1755 ص ١١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع مثخ نب تاهع نب هللا دبع انربخأ ريهز انربخأ سنوي نب دمحأ انثدح

 اوسبلا » :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس

 مكلاحكأ ريخ نإو ماتوم اہیف اونفكو ‹ مكيايث ريخ نم اهنإف ضايبلا مكبايث نم
 . © رعشلا تبتيو رصبلا ولجي دمتالا

  ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو ( ۷۲۲ ص ٤ ج ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 .ثيدحلا نيل مشخ نب نالع نب هللا دبع : لاق مث دمتإلاب قلعتي ام هنم يئاسنلا جرخأ

 . ( ٠١٠١۷ ص ۲ + ) دمتإلاب قلعتي ام هنم ةجام نبا جرخأو

 . بايثلاب قلعتي ام ( ۱۱۸۱ ص ۲ ج )و
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 ريتاج حالا لجعل

 : ( ٥٩ ص 4 ج هللا هر يقاسنلا مامإلا لاق

 نع ثعشأ انثدح : لاق دلاخ انثدح : لاق ىلعألا دبع نب دمحم انربخأ

 :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق لفغملا نب هللا دبع نع نسحلا

 ؛ اهنم غرفي نأ لبق عجر نإف « ناطاريق هل ؛ اهنم غرفي ىتح ةزانج عبت نم ٠
 . ( طاريق هلف

 حيحصو « ينارحلا هللا دبع نبا : وه ثعشأ ناك نإ نسح ثيدح اذه

 : وهو دلاخ هنع ىور امهالكو « ينارمحلا كلملا دبع نبا : وه ثعشأ ناك نإ

 ثعشأو راوس نب ثعشأ اًضيأ نسحلا نع ىورو « نسحلا نع ايورو ثراحلا نبا

 . نازيملا يف م زازب نبا

 ةزابجلاب عارسإلا

 :( 45 ص ؛ ج هللا هحر قاستلا مامإلا لاق

 نمحرلا دبع نب ةئييع انأبنأ :لاق دلاخ انثدح :لاق ىلعألا ديع نب دمحم انربخأ

 جرخو ةرمس نب نمحرلا دبع ةزانج تدهش : لاق يأ ينثدح : لاق سنوي نبا
 نولبقتسي مهيلاومو نمحرلا دبع لهأ نم لاجر لعجف «ريرسلا يدي نيب يشمي دايز
 نوبدي اوناكف «مکیف هللا كراب ؛اًديور اًديور :نولوقيو «مہباقعأ ىلع نوشميو ريرسلا

 يذلا ىأر املف «ةلغب ىلع ةركب وبأ انقل دبرملا قيرط ضعبيأ انك اذإ ىتح هايد
 يذلاوف اولخ : لاقو طوسلاب مهيلإ ىوهأو هتلغي مهيلع لمح ؛ نوعنصي

 هللا لوسر عم انتيأر دقل « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص مساقلا يأ هجو مركأ

 . مرقلا طسبلاف المر اهب لمرن داكتل انإو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . حيححص ثيدح اذه

 نمحرلا دبع نب ةنييع ىلإ نيقيرط نم 47١( ص ۸ +) دواد وبأ هجرخأ دقو

 . صاعلا يأ نب ناثع ىفوتملا نأ اههادحإ يفو
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 هيف ركذو ( ۳۷۱ ص ١ + ) للعلا يف متاح يآ نبا هركذ ثيدحلا اذهو

 طوسلاب مهيلع لمح يذلا نأ هيفو .هب نمحرلا دبع نب ةنيبع نع ةبعش قيرط نم
 عيكوو مشه ثيدحلا اذه ىور :لوقي يأ تعمم :لاق مث «صاعلا يبأ نب نافع
 لاقو هيبأ نع نمحرلا دبع نب ةئييع نع ىي نب نادعسو يسلايطلا دواد وبأو
 . ها . حصأ اذهو صاعلا يلأ نب ناثع لدب ةركب وبأ مهيلع لمحف : هيف

 :( ٣٣ ص اه + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 ةركب يلأ نع هببأ نع نمحرلا دبع نب ةنييع انث عيكوو « ةئبيع نع ىبحي انث
 . اهب لمرن نأ داكنل انإو ملسو هللا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انتيأر دقل : لاق

 . المر ةزانجلاب لمرن نأ : عيكو لاق

 . حيحص ثيدح اذه

 نب ةنيبع نع مشه انث : ( ۳۷ ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انتيأر دقل : لاق ةركب يأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع
 . المر ةزانجلاب لمرنل انإو ملسو هلآ ىلعو

 نع ديعس نب ىبحي انث : ( 88 ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 : لاق يأ ان ةنييع

 نولبقتسي هلهأ نم لاجر لعجف : لاق ةرمس نب نمحرلا دبع ةزانج يف تجرخ
 انقحلف : لاق مكيف هللا كراب اديور : نولوقيو مهباقعأ ىلع نوشميف « ةزانجلا

 ىوهأو هتلغبب مهيلع لمح نوعنصي امو كئلوأ ىأر املف دبرملا قيرط نم ةركب وبأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص مساقلا يب هجو مرك يذلاوف اولخ : لاقو طوسلاب مهيلع
 نأ داكنل انإو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ٍلص هللا لوسر عم انتيأر دقل ملسو هلا

 . اب لمرن

 .ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انتيأر دقل : ةرم ىبحي لاقو



 ريرسلا ىلع وهو تيملا لوقي ام

 :( 0١+ ص ٤ ج ) هللا همحر ُئاسنلا مامإلا لاق

 ديعس نع بئذ يلأ نبا نع هللا دبع انأبنأ : لاق رصف نب ديوس انربخأ

 هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاق ةريره ايأ نأ نارهم ني نمحرلا دبع نع يربقملا

 يلومدق : لاق هريرس ىلع حاصلا لجرلا عضو اذإ » :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 نيأ « يليو اي : لاق هريرس ىلع - ءوسلا : ينعي - لجرلا عضو اذإو «ينومدق
 . « يل نوبهذت

 . نسح ثيدح اذه

 رخأ ةلدأل ملسملا اذكهو ملسملا ريغ ةزانجل مايقلا

 : ۸٩۰۸( ) هلا هحر دمحأ مامإلا لاق

 نأ ةريره يبأ نع ةملس ينأ نع ورمع نب دمحم نع ةملس نب دامح انث نافع انث

 ؛هللا لوسر اي :هل ليقف ماقف يدوب ةزانج هب ترم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 . « اعزف توملل نإ و : لاقف « يدوبي ةزانج اهنإ

 : . نسح ثيدح اذه

 .( ٤۹۲ ص ١ + ) هللا همحر هجام نيا هجرخأ ثيدحلا

 نب ةدبع انث : الاق يرسلا نب دانهو ةبيش يلأ نب ركب وبأ انثدح : لاقف

 . هب « ورمع نب دمحم نع ناميلس

 : ( ٤۹۲ ص ١ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاقو

 نع ناميلس نب ةدبع انث : الاق يرسلا نب دانهو ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع رم :لاق ةريره يأ نع ةملس يلأ نع ورمع نب دمحم

 . « اعزف توملل نإف اوموق ١ : لاقو ماقف ةزانجب ملسو هلآ
 . نمسح ثيدح اذه



 قشلا وأ دحللا عيسوتب رمألا

 ١8١(: ص ٩ + ) هللا همحر دواد ۴ مامالا لاق

 هيبأ نع بيلك نب مصاع انأبنأ سيردإ نبا انأبنأ ءالعلا نب دمحم انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انجرخ : لاق راصنألا نم لجر نع
 يصوي ربقلا ىلع وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأرف ةزانج يف
 يعاد هلبقتسا عجر املف « ٠ هسأر لبق نم عسوأ« هيلجر لبق نم عسوأ » : رفاحلا

 هللا لوسر انؤابا رظنف ؟ولك اف موقلا عضو مث هدي عضوف « ماعطلاب ءاجف ةأرما

 تذخأ ةاش محل دجأ » : لاق مث همف يف ةمقل كولي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 عيقبلا ىلإ تلسرأ ينإ « هللا لوسر اي : تلاق ةأرملا تلسرأف ؛ اهلهأ نذإ ريغب

 اهنمثب ىلإ لصرأ نأ ةاش ىرتشا دق يل راج ىلإ تلسراف دجأ ملف ةاش يل ىرتشي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهب يلإ تلسرأف هتأرما ىلإ تلسرأف دجوي ملف
 . « ىراسألا هيمعطأ » : ملسو هلا ىلعو

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 48 ص ٤ ج ) هللا همحر يقييبلا مامإلا لاق

 ينربخأ يعازوالا ينثدح ركي نب رشب انث ناميلس نب عيبرلا انث بوقعي نب دمحم

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هربخأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 مييلع يلصي الو مهزئانج عبتيو مهئافعضو نيملسملا نيكاسم ىضرم دوعي ناك

 هللا ىلص هللا لوسر ناكف اهمقس لاط يلاوعلا لهأ نم ةئيكسم ةأرما نأو هريغ دحأ

 اهونفدي الأ مهرمأو اهناريج نم اهرضح نم اهنع لأسي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 عم اهب اوتأف اهولمتحاو اليل ةأرملا كلت تيفوتف اهيلع ىلصيف ثدح اهب ثدح نإ
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 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم دنع - زئانجلا عضوم : لاق وأ - رئانجلا

 هودجوف مهرمأ ام ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلع يلصيل ملسو هلآ
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اودجبي نأ اوهركف ءاشعلا ةالص دعب مان دق

 هيلع هللا لص هللا لوسر حبصأ املف « اهب اوقلطنا مث اهيلع اولصف همون نع ملسو
 اوهرك مهنأو اهربحخ هوريخأف اهناريج نع هرضح نم اهنع لأس ملسو هلآ ىلعو
 هللا لوسر مهل لاققف ال ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اودجيب نأ

 هللا لوسر عم اوقلطناف ؛ اوقلطنا ؟ متلعف ملو » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 هللا ىلص هللا لوسو ءارو اوفصف اهربق ىلع اوماق ىتح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 هللا لوسر اهيلع ىلصف ةزانجلا ىلع ةالصلل فصي امك ملسو هلآ ىلعو هيلع
 . زئانجلا ىلع ريكي ام ًاعبرأ ربكو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . حيحص ثيدح اذه

 ةزانجلا ىلع نيدحوملا نيلصملا ريفكت
 : ( ٤۷۷ ص ١ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع شمعألا نع نابيش انأبنأ هللا ديبع انث ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح
 نم : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يأ نع ملاص يأ
 . « هل رفغ نيملسملا نم ةئام هيلع ىلص

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 مامإلا يلي ام ركذلا ناك زئانج ترضح اذإ

 : ( ٤۸۲ ص مل + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع رج نبا نع بهو نيا انثدح يلمرلا بهوم نب دلاخ نب ديزي انث

 مأ ةزانج دهش هنأ لفون نب ثراحلا ىلوم رامع ينثدح : لاق حيبص نب ىبحي

 يملا



 سابع نبا : موقلا يفو كلذ تركناف مامإلا يلي امم مالغلا لعجف اهنباو مرثلك

 . ةنسلا هذه : اولاقف ةريره وبأو ةدانق وبأو يردخلا ديعس وبأ

 . حيحص ثيدح اذه

 .( ۷١ ص ٤ + )يفاستلا هجرخأ ثيدحلا

 :( ۷١ ص ؛ جر هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق

 : لاق جرج نبا انأبنأ : لاق قازرلا دبع انًأبنأ : لاق عفار نب دمحانربخأ

 نولي لاجرلا لعجف اعيمج زئانج عست ىلع ىلص رمع نبا نأ معزي اعفاث تعمس

 يلع تنب موثلك مأ ةزانج تعضوو دحاو افص نهفصف ةلبقلا نيلي ءاسنلاو مامإلا

 مالغلا عضوف ةداتق وبأو ديعس وبأو ةريره وبأو رمع نبا سانلا يفو صاعلا نبا
 ةريره يهأو سابع نبا ىلإ ترظنف كلذ تركناف : لجر لاقف مامإلا يلي امم

 ؟اذه ام : تلقف ةداتق ياو ديعس ياو

 . ةنسلا يه : اولاق

 ةباحصلا لوقو .هيلع فوقوم هنكلو حيحص رمع نبا رثأو «حيحص هدنس

 . لجرلا وه نم يردن ال « مهبه قيرط نم . ةنسلا يه : نيرخآلا

 ةأرملا طسوو لجرلا سأر دنع مامإلا مايق

 : ( ٤۸6 ص ۸ ج ) هللا همحر دواد ريأ لاق

 تنك : لاق بلاغ يبأ عفان نع ثراولا دبع انربخأ ذاعم نب دواد انثدح

 ريمع نب هللا دبع ةزانج : اولاق « ريثك سان اهعمو ةزانج ترمف دبرملا ةكس يف

 نم هيقت ةقرخ هسأر ىلعو هتنيذيرب ىلع قيقر ءاسك هيلع لجرب انأ اذإف « اهتعبتف
 تعضو املف « كلام نب سنا اذه : اولاق ؟ ناقهدلا اذه نم : تلقف « سمشلا

 هسأر دنع ماقف ءيش هنيبو ينيب لوحي ال هفلخ انأو اهيلع ىلصف سنأ ماق ةزانجلا

 ةأرملا « ةزمح ابأ اي : اولاقف دعقي بهذ مث عرسي ملو لطي مل تاريبكت عبرأ ربكف
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 هتالص وحن اهيلع ىلصف اهتزيجع دنع ماقف رضخأ شعن اهيلعو اهوبرقف ةيراصنألا
 هللا لوسر ناك اذكه « ةزمح ابأ اي : دايز نب ءالعلا لاقف سلج مث لجرلا ىلع

 موقيو اًعبرأ الع ربكي كتالصك ةزانجلا يلصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 ترك رشملا جرخق انينح هعم توزغ . معن : لاق ةأرملا ةزيجعو لجرلا سأر دنع

 انمطحيو انقديف انيلع لمحي لجر موقلا يفو انروهظ ءارو انيأر ىتح انيلع اولمحف
 يبنلا باحصأ نم لجر لاقو مالسإلا ىلع هنوعيابيف مهب ءاجي لعجو هللا مهمزهف

 مويلا ذنم ناك يذلا لجرلاب هللا ءاج نإ رذن يلع نإ :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ميكو ملسو هلآ نرل ا لين هلل لور تک هقنع نبرضأل انمطخحي

 ؛ هللا لوسر اي : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىأر املف لجرلاب

 يفيل هعيابي ال ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كسمأف « هللا ىلإ تبت

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ىدصتي لجرلا لعجف : لاق هرذنب رخآلا

 التقي نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر باهي لعجو هلتقب هرمأيل ملسو

 لاقف هعياب اًئيش عنصي ال هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر یار املف

 يفوتل الإ مويلا ذنم هنع كسمأ مل ينإ 9 : لاق ؟ يرذن « هللا لوسر اي : لجرلا

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف يلإ تضموأ الأ « هللا لوسر اي : لاقف « ؛ كرذنب

 . « ضموي نأ يبنل سيل هنإ » : ملسو هلآ

 . حيحص ثيدح اذه

 ةزانجلا ىلع ةالصلا لضف

 ةبش نب رمع انثدح : ( ١80 ص ۷ + ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق
 ثنراولا دعانا ليسأل يدع نو نوب کف نب تاور كر: نبأ قالت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سنأ نع باحبحلا نب بيعش نع ديعس نبا

 ىضقي ىتح رظتنا نإف طاريق هل بتك ةزانج ىلع لص نم » : ملسو هلآ ىلعو

 « ناطاريق هل بتك اهاضق
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 مكحلا نب ناورم نب ركب اأ الإ نوفورعم هلاجرو . نسح ثيدح اذه
 ىنكلا يف اک ء ساب هب سیلو هنع تبتك : متاح وبأ لاق دقو . يديسألا ديزي نبا

 .( 7148 ص ٩ + ) ليدعتلاو حرجلا يف

 ربقلا ىلع ةالصلا

 :( 48 ص 4 ج ) هللا همحر يقيببلا مامإلا لاق

 سايلعلا وبأ انث : الاق ورمع يبأ نب ديعس وبأو ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأو

 هللا لوسر باحصأ ضعب نأ يراصنألا فينح نب لهس نب ةمامأ يأ نع باهش نبا

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 مباع يلصي الو مهزئانج عبتيو مهئافعضو نيملسملا نيكاسم ىضرم دوعي ناك

 هللا لوسر ناكف ء اهمقس لاط يلاوعلا لهأ نم ةنيكسم ةأرما نأو هريغ دحأ

 الأ مهرمأو اهناريج نم اهرضح نم اهنع لاسي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص
 اهولمتحاو اليل ةأرملا كلت تيفوتف اهيلع لصيف « ثدح اهب ثدح نإ اهونفدي
 هللا ىلص هللا لوسر دجسم دنع - زئانجلا عضوم : لاق وأ - زئانجلا عم اهب اوتأف

 اک ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلع يلصيل ملسو هلآ ىلعو هيلع
 هللا ىلص هللا لوسر اودجبي نأ اوهركف ءاشعلا ةالص دعب مان دق هودجوف « مهرمأ

 هللا لوسر حبصأ املف ءاهب اوقلطنا مث ءابيلع اولصف «همون نم ملسو هلآ ىلعو هيلع

 اهربخ هوربخاف اهتاريج نم هرضح نم اهنع لاس ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 مهل لاقف « اهل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر اودجبي نأ اوهرك منأو
 عم اوقلطناف ٠ اوقلطنا ؟ متلعف ملو » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ءارو اوفصف اهربق ىلع اوماق ىتح ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 لصف « ةزانجلا ىلع ةالصلل فصي اک ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 . زئانجلا ىلع ربكي اك اعبرأ ربكو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلع
 . حيحص ثيدح اذه



 :( 1444 ص ۳ جر هللا محجر دمحأ مامإلا لاق

 دمحم نع - يدرواردلا دمحم : ينعي - زيزعلا دبع انث ديعس نب ةبيتق انث

 a لاق هيبأ نع رماع نب هللا دبع نع يميتلا ديز نبا

 : لاق « ةنالف ربق : اولاق « ؟ ربقلا اذه ام و : لاقف ؟ ربقب ملسو هلا ىلعو

 a لاق « كظقون نأ انهركف امئان تنك : اولاق « ؟ ينومتنذآ

 . ىلصف اهيلع فصف « كرئانجل

 قفانملا ىلع ىلصي ال

 : راتسألا فشك يف ( ۳۹۱ ص ۱ + ) هللا همحر رازبلا لاق

 نع شمعألا انث ملسم نب زيزعلا دبع انث ثايغ نب دحاولا دبع انئدح

TTهب تقلع اهديري  

 انأ : هللاب كتدشن : لاقف « كفلوأ ' 'نم هنإف « نينموملا ريمأ اي سلجا :

 د دهر

 . نسح ثيدح اذه

 ةيصعملا كلت نع رجرزلل ۽ يصاعملا بكترا نم ىلع ةالصلا كرت

 مييلع يىلصت نيدحوملا نم ةاصعلا بلاغو

 : ( ۲۹۹ ص ه ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر ناك :لاق هيبأ نع نع ةداتق يبا نب هللا دبع ينثدح هيبأ نع يلا انث توقعي 1

أ نإف امنع لأس ةزانجل يعد اذإ ملسو هلآ ىللعو هيلع هللا لص
 ؛ ريخ اهيلع ىتث

 نيقفانملا نم تيملا اذه نأ ىنعملاو « هانتيثأ ام باوصلاو « كئلوأ نع هنإف : لصألا يف (1)

 ؛ةالصلا هيلع حصت ال قفانملاو ,ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر مهب ينربخأ نيذلا

 . كلذ نع انيبن دق انأل
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 .ابيلع لصي مل و ٠. اهب مكنأش ٠ :اهلهأل لاق كلذ ريغ اهيلع ىتثأ نإو ءابيلع لصف ماق

 ةداتق يأ نب هللا دبع نع يأ ينثدح دعس نب مهاربإ انث رضنلا وبأ انث

 . هوجن ركذف « هيبأ نع

 . ( ۲٠۹ ص ١ ج) بختنلا يف ديمح نب هللا دبع هجرخأ ثيدحلا

 ‹ هب دحأ مزتلي نأ الإ نيد هيلع نم ىلع ىلصي ال

 نيملسملا مامإ ىلع هؤاضقو

 : (1۷۹ ص ٤ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 هللا دبع نب ناثع نع ةبعش انربخأ دواد وبأ انربخأ ناليغ نب دومحم انثدح

 هللا ىلص يبنلا نأ هيبأ نع ثّدحي ةداتق يبأ نب هللا دبع تعمس : لاق بهوم نبا

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف « هيلع ىلصيل لجرب ينأ ملسو هلآ ىلعو هيلع

 « يلع وه : ةداتق وبأ لاق . « انيد هيلع نإف ؛ مكبحاص ىلع اولص » : ملسو

 . « ءافولاب » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 . حيحص نسح ثيدح ةداتق يلأ ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 نباو . ١7”( ص ۷ ج )و ( ٠١ ص 4 + ) ُئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 .( 8١5 ص ۲ + ) هجام

 بختنملا يف ديمح نب دبعو .( 9١١# و ٠١١ ص ه ج ) دمحأو

 . ( ۲۰١ ص ۱ + )

 : ةداتق نب هللا دبع ىلإ رخآ دنس

 :( 597 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع يربقملا ديعس يأ نب ديعس نع ورمع نب دمحم انأ نوراه نب ديزي انث
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 ةزانجب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ينأ : لاق هيبأ نع ةداتق يلأ نب هللا دبع

 امهكرتأ » : لاق « نارانيد. معن : اولاق « ؟ نيد هيلعأ ٠ : لاقف « اهيلع يلصيل

 يلع امه : ةداقق وبأ لاق « « مكبحاص ىلع اولص و : لاق ءال : اولاق « ؟ ءافو

 . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هيلع ىلصف « هللا لوسر اي

 نب دمحم انث ديبع نب ىلعي انث : ( ۳۰٤۲ ص ه + ) هللا همحر لاقو

 . هب « ورمع
 لاقف ( 5١5 ص ١ + ) بختنملا يف ديمح نب دبع هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ورمع نب دمحم انأ نوراه نب ديزي انربخأ : هللا همحر

 نيدملا نع نيدلا نيملسملا مامإ ءاضق

 : ( ۷٤ ص 5 + ) هللا هر دمحأ مامالا لاق

 ينثدح : لاق - بويأ يلأ نبا : ينعي - ديعس انث ديزي نب “هللا دبع انث

 هللا للص هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع ةملس يأ نع باهش نبا نع ليقع

 تامف « هئاضق ىف دهج مث « اًئيد يتمأ نم لمح نم و : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . ٩ هيلو اناف - هضقي ملو

 : ينعي - ديعس انث ءىرقملا نمحرلا دبغ وبأ انث ١(: 4 صر هللا هر لاقو

 . هركذف « باهش نبا نع ليقع ينثدح - بويأ يلأ نبا

 . حيحص ثيدح اذه

 نب نوراه انثدح : هللا همحر لاقف ( 70١ ص ۸ + ) ىلعي وبا هجرخأو

 . هب « نمحرلا دبع وبأ انثدح فورعم

 . ءىرقملا ديزي نب هللا دبع وه : نمحرلا دبع وبأو

نب هللا دبع انث - بويأ يلأ نبا : ينعي - ديعس انث : لصألا يف مار
 ‹ بلقنا . ديزي 

 . هانتيثأ ام باوصلاو
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 لفطلا ىلع ىلصي ال هنأ يف ءاج ام

 : ( 4۷1 ص مل ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 انربخأ دعس نب ميهاربإ نب بوقعي انربخأ سراف نب ىج نب دمحم انثدح
 نع نمحرلا دبع تنب ةرمع نع ركب يلأ نب هللا دبع ينثدح قاحسإ نبا نع يأ
 ةينامث نبا وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نب مهاربإ تام : تلاق ةشئاع
 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع لصي ملف ءارهش رشع

 . نسح ثيدح اذه

 : لاقف ( 557 ص + + ) دنسملا يف هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دقو
 . هب « قاحسإ نبا نع يأ انث : لاق بوقعي انث

 هدلبب هيلع لصي مل اذإ بئاغلا ىلع ةالصلا

 :( 44١ ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ لاق

 نع ديعس نب ىنثملا نع يدهم نب نمحرلا ديع انث ىتثملا نب دمحم انثدح
 ملسو هلا ىلعو للص يبن نب ةفيذح نع ليفطلا ينأ نع ۲ لعو هيلع هللا تلا نأ ديسأ ب ةفيذح نع ليفطلا يلأ نع ةداتق
 ؟ وه نم : اولاق « مكضرأ ريغب تام مكل خأ ىلع اولص ١ : لاقف مهب جرح

 . « يشاجنلا ١ : لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 اليل نفدلا زاوج

 : ( ٤٤٤ ص ۸ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 : لاق - هللا دبع نب رباج تعم وأ - هللا دبع نب رباج ينربخأ : لاق رانيد نبا
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 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذإف اهوتأف « ةربقملا يف اًران سان ىأر

 عقرب ناك يذلا لجرلا اذإف « مكبحاص ينولوان ١ : لوقي وه اذإو « ربقلا يف

 . نسح ثيدح اذه

 ( مكيخأل اورفغتسا »

 )ا ص ٩ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ناسير نب ريحب نب هللا دبع نع ماشه انئدح يزارلا ىموم نب مهارپ ب انثدح

لا ىلص يبنلا ناك : لاق نافع نب ناڻع نع نافع نب ناڻع ىلوم يناه نع
 هيلع هل

لاقف هيلع فقو ؛ تيملا نفد نم غرف اذإ ملسو هلآ ىلعو
 مكيخأل اورفغتسا و : : 

 . « لاسي نآلا هنإف تييخلاب هل اولأساو

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اًدهع سانلا ثدحأ

 : ( ۷۸۷ ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 راسي نب قاحسإ ينأ ينثدح قاحسإ نبا نع يأ انثدح بوقعي انثدح

هللا دبع هالوم نع لفون نب ثراحلا نب هللا دبع ىلوم مساقلا ينأ مسقم نع
 نب 

 « نافع نامز وأ « « رمع نامز يف بلاط ينأ نب يلع عم ترمتعا : لاق ثراحلا

 بكسف عجر هترمع نم غرف املف < « بلاط يبأ تنب ءىناه مأ هتخأ ىلع لزنف

 « قارعلا لهأ نم رفن هيلع لخد ء هلسغ نم غرف املف ؛ لستغاف ؛ لسغ هل

 نظأ : لاق « هنع انربخت نأ بحن رمأ نع كلأسن كاننج « نسح ابأ اي : ١ اولاقف

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب اًدهع سانلا ثدحأ ناك هنأ مكئدحي ةريغمل

 اًدهع سانلا ثدحأ : لاق < « كلأسن انثج كلذ نع « لجأ : اولاق ؟ ملسو
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 . سابعلا نب ماق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسرب

 . نسح ثيدح اذه

 رفاكلا تيملا نفد

 : ( 8١3 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 يدسلا تعم“ : لاق مصألا ديزي نب نسحلا انثدح سابعلا نب مهاربإ انثدح

 بلاط وبأ يفوت امل : لاق يلع نع يملسلا نمحرلا دبع يلأ نع هركذي ليعامسإ

 + تبام_ دق خيشلا لمع نإ. تلقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تبنأ

 هتينأ مث « هتيراوف : لاق « ينيتأت ىتح ايش ث ثدحت ال مث هراوف بهذا و : لاق

 « هتيتأ مث تلستغاف :لاق « ينيتأت ىتح اًئيش ثدحت ال مث ؛ « لستغاق بهذا » : لاق

 ناكو : لاق ‹ اهدوسو معنلا رمح اهب يل نأ ينرسي ام « تاوعدب يل اعدف : لاق

 . لستغا تيملا لسغ اذإ يلع

 : ٠١74( ) دنسملا دئاوز يف م دمحأ نب هللا دبع مامإلا لاقو

 رمعم وبأ ليعامسإ انثدحو راكب نب دمحم انثدحو هيومحز ايركز انثدح

 ىلوم : رمعم وبأ لاق - مصألا ديزي نب نسحلا انثدح : اولاق سنوي نب يرسو
 - يدسلا تعمس::لاق :هثيدح يف هيومحز لاقو - يدسلا ينربخأ : لاق - شيرق

 هللا لص يبنلا تيتأ بلاط وبأ يفوت امل : لاق يلع نع يملسلا ن نمحرلا دبع يبأ نع

 هراوف بهذا ١ : لاق ء تام دق خيشلا كمع نإ : تلقف ملسو هلآ ىلعو هيلع

 لستغاف بهذا » : لاقف « هتيتأ مث هتيراوف ۲ ينيتأت ىتح ايش هرمأ نم ثدحت الو

 ينرسي ام تاوعدب يل اعدف « هتيتأ مث تلستغاف « ينيتأت ىتح اقش ثدحت الو

 . اهدوسو معنلا رمح نهب
 . لستغا اتيم لسغ اذإ يلع ناكو : يدسلا لاق : هثيدح ىف راكب نبا لاقو

 . نسح ثيدح اذه

 ؟



 :(1591 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب ةرم نب دعس انثدح نوميم نب مهاربإ انثدح ديعس نب ىيحي انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هب ملكت ام رخآ : لاق ةديبع يلأ نع هيبأ نع بدنج

 اوملعاو «برعلا ةريزج نم نارجن لهأو « زاجحلا لهأ دوبي اوجرخأو :ملسو هلآ |

 . ؛ دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا نيذلا سائلا رارش نأ

 : ( ۱۹۹٤ ) هللا هحر دمحا مامإلا لاقو

 نع ةرمس نب دعس نع نوميم نب مهاربإ انثدح يريبزلا دمحأ وبأ انثدح

 :هللا يبن هب ملكت ام رخخآ ناك : لاق حارجلا نب ةديبع يلأ نع بدنج نب ةرمس

 نيذلا سانلا رارش نأ اوملعاو « برعلا ةريزج نم زاجحلا دوبي اوجرخأ نأ

 . ٠ دجاسم روبقلا نوذختي

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( 1۷۷ ص ۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأ دقو

نب ةرم نب دعس ينثدح ناطقلا ديعس نب ىبحي انثدح ةمئيخ وبأ انثدح
 نب 

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ملكت ام رخآ : لاق ةديبع يلأ نع هيبأ نع بدنج

 « برعلا ةريزج نم نارجن لهأو « زاجحلا دوبي اوجرخأ » : لاق ملسو هلآ ىلعو

 . ( دجاسم مهروبق اوذختا نيذلا سانلا رارش نأ اوملعاو

 : ( ٠١۸ ص ۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 دحاولا دبع انثدح ددسم انثدحو (ح) دامح انثدح ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديعس يلأ نع هيبأ نع ىبحي نب ورمع نع
 هللا لص يبنلا نأ ورمع بسحي اميف : هثيدح يف یسوم لاقو = ملسو هلآ ىلعو

 . ؛ ةريقملاو مامحلا الإ دجسم اهلك ضرألا ١ : - ملسو هلآ ىلعو هيلع

 نب دامح هلضو دقف « هل يروثلا لاسرإ هرضي الو « حيحص ثيدح اذه

 . هجام نيا دنعو دواد يلأ دنع ىرت اک ةملس
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 ؛(15 ص ۳ جز دمحأ دنعو «یرت اک دواد يا دنع دايز نب دحاولا دبع اذكو

 ۲١۱(« ص ١ ج) عاجلا دنعو ۱۰٤(« ص) نآمظلا دراوم يف اك نابح نبا دنعو

 لمحيف ؛ ( ٤۴١ ص ۲ + ) يقييبلاو مكاحلا دنع ةيزغ نب ةرامع هلصو اذكو

 بارطضالا هنع يفتتيو « نيهجولا ىلع هب ثدحي ناك ىبحي نب ورمع نأ ىلع

 نولصاولا انهو « قرطلا وفاكت بارطضالا طرش نم ذإ « يذمرتلا هلاق يذلا

 فلتا دقف « قاحسإ نب دمحمو يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع امأو « راكأ هل,

 . نيظفاحلاب اسيل امهنكلو - هللا همحر - يذمرتلا هلاق اک « هلاسرإو هلصو يف امهيلع

 ةيميق نبا مالسإلا خيش هلاق اك هقرط بعوتسي مل وهف « لاسرإلا حجر نمو اذه

 : هللا همحر لاقو « محجلا باحصأ ةفلاخم مقتسملا طارصلا ءاضنقا : هباتك يف

 . ديج هدنس نإ

 :( 25 ص ١١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع هيبأ نع حلاص يأ نب ليهس نع ةريغملا نب ةزمح نع نايفس انثدح
 ءانثو يربق لعجت ال مهللا » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره ينأ
 . « دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا اموق هللا نعل

 . نسح ثيدح اذه

 :( 184 ص 5 جر هللا هر دمحأ مامإلا لاق
 ءاطع نب ورمع نب دمحم نع بئذ يلأ نبا انآ : لاق نوراه نب ديزي انث

 : تلاقف يباب ىلع تمعطتساف ةيدوبي تءاج : تلاق ةشئاع نع ناوكذ نع

 لزأ ملف :تلاق « ريقلا باذع ةنتف نمو , لاجدلا ةنتف نم هللا ىذاعأ « ينومعطأ

 «هللا لوسر اي :تلقف «ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج ىتح اهسبحأ

 ةنتف نم هللا كذاعأ : لوقت : تلق « ؟ لوقت امو » : لاق ؟ ةيدوبيلا هذه لوقتام

 هيلع هللا ىلص هللا لومر ماقف : ةشئاع تلاق « ربقلا باذع ةنتف نمو « لاجدلا
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 باذع ةنتف نمو « لاجدلا ةنتف نم للاب ذيعتسي ادم هيدي عفرف ملسو هلآ ىلعو

 « هنم هتمأ رذح دق الإ يبن نكي مل هنإف لاجدلا ةف امأ و : : لاق مث « ربقلا

 « روعأب سيل لجو زع هللاو روعأ هنإ « هتمأ يبن هرذحي مل اًريذحت هومكر ذحأسو

 ينعو « نونتفت يب ربقلا ةنتف امأف « نمؤم لك هؤرقي رفاك : هينيع نيب بوتكم
 مث ء فوعشم الو عزف ريغ هربق يف سلجأ حاصلا لجرلا ناك اذإف « نولأست

 ؟مكيف ناك يذلا لجرلا اذه ام :لاقيف « مالسإلا يف :لوقيف ؟ تنك مف :هل لاقي

 هللا دنع نم تانييلاب انءاج ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر دمحم : لوقيف

 اًضعب اهضعب مطخي ابيلإ رظنيف « رانلا لبق ةجرف هل جرفيف ؛ هانقدصف لجو زع

 رظنيف ةنجلا ىلإ ةجرف هل جرفي مث ؛ لجو رع هللا كاقو ام ىلإ رظنا : هل لاقيف

 « تنك نيقيلا ىلع : لاقيو « اهنم كدعقم اذه : هل لاقيف «ابيف امو اهترهز ىلإ

 هربق يف سلجأ ءوسلا لجرلا ناك اذإو . هللا ءاش نإ ثعبت هيلعو « تم هيلعو

 لجرلا اذه ام : لاقيف « يردأ ال : لوقيف ؟ تنك مف : هل لاقيف اًفوغشم اعرف

 جرفتف « اولاق اك تلقف اًلوق نولوقي سانلا تعم : لوقيف ؟ مكيف ناك يذلا

 هللا فرص ام ىلإ رظنا : هل لاقيف « اهيف امو « اهترهز ىلإ رظنيف ةنجلا لبق ةجرف هل

 « اًضعب اهضعب مطحي ابيلإ رظنيف رانلا لبق ةجرف هل جرفي مث « كنع لجو زع

 نإ ثعبت هيلعو « تم هيلعو « كشلا ىلع تنك اهنم كدعقم اذه : هل لاقيو

 ةريره يأ نع راسي نب ديعس ينئدحف :ورمع نب دمحم لاق « بذعي مث هللا ءاش

 اذإف « ةكئالملا هرضحت تيملا نإ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع

 « بيطلا دسجلا يف تناك ةبيطلا سفنلا اهتيأ يجرخا : اولاق ملاصلا لجرلا ناك

 اف لاقي لازي الف نابضغ ريغ برو « نارو حورب يرشبأو ةديمح يجرخاو

 ؟ اذه نم : لاقيف « هل حتفتسيف ءامسلا ىلإ اهب جرعي مث « جرخت ىتح كلذ

 ةديمح يلخدا « بيطلا دسجلا يف تناك ةبيطلا سفنلاب اًبحرم : لاقيف نالف : لاقيف

 O E كافور تورم لاقيو « يرشبأو

 : اولاق ءوسلا لجرلا ناك اذإف « لجو زع هللا اهيف يتلا ءامسلا ىلإ اهب ىبتني ىبتح

 يرشبأو «ةميمذ هنم يجرحا < ثيبخلا دسجلا يف تناك ةئيبخلا سفنلا اهتيأ يجرحا
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 « جرخت ىتح كلذ اهل لاقي لازي امف « جاوزأ هلكش نم رخاو قاسغو ميمحب

 : لاقيف نالف : لاقيف ؟ اذه نم : لاقيف امل حتفتسيف ءامسلا ىلإ اهب جرعي مث

 حتفي ال هنإف ةميمذ يعجرا « ثيبخلا دسجلا يف تناك ةئيبخلا سفنلاب ابحرم ال

 حاصلا لجرلا سلجيف « ربقلا ىلإ ريصت مث ءامسلا نم لسرتف « ءامسلا باوبأ كل
 . ءاوس ةشئاع ثيدح يف املكم دريو .« ...هل لاقيف

 امهضعب ةريره يأ ثيدح اذكو « ةشئاع ثيدحو « حيحص ثيدح اذه

 . نيرخآ نيهجو نم حيحصلا ىف

 ١477(: ص ۲ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نب دمحم نع بئذ يأ نبا نع ةبابش انث ةبيش يلأ نب ركب وبأ انندح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يبأ نع راسي نب ديعس نع ءاطع نب ورمع
 يجرخا : اولاق احلاص لجرلا ناك اذإف « ةكئالملا هرضحت تّيملا » : لاق ملسو هلا

 « ناحيرو حورب يرشبأو ةديمح يجرخا « بيطلا دسجلا يف تناك ةبيطلا سفنلا اهتيأ

 « ءامسلا ىلإ اهب جرعي مث ء جرخت ىتح اهل لاقي لازي الف ء نابضغ ريغ برو
 تناك ةبيطلا سفنلاب ابحرم : لاقيف « نالف : نولوقيف ؟ اذه نم : لاقيف اه حتفيف

 « نابضغ ريغ برو « ناحيرو حورب يرشبأو ةديمح يلخدا « بيطلا دسجلا يف
 . لجو زع هللا اهيف يتلا ءامسلا ىلإ اهب ىهتني ىتح كلذ اهل لاقي لازي نالف

 دسجلا يف تناك ةئيبخلا سفنلا اهتيأ يجرحخا : لاق ءوسلا لجرلا ناك اذإو

 الف « جاوزأ هلكش نم رخاو قاسغو ممحب يرشبأو ةميمذ يجرخا « ثيبخلا

 : لاقيف اه حتفي الف ءامسلا ىلإ اهب جرعي مث « جرخت ىتح كلذ اه لاقي لازي

 دسجلا يف تناك ةئيبخلا سفنلاب ابحرم ال : لاقيف « نالف : لاقيف ؟ اذه نم

 ءامسلا نم اهب لسريف « ءامسلا باوبأ كل حتفت ال اهنإف ةميمذ يعجرا « ثيبخلا

 . « ربقلا ىلإ ريصت مث

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه
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 ورمع انأ : لاقف ( 177 ص ۲ + ) ريسفتلا يف يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « بئذ يلأ نبا انأ بهو نبا انأ دوسألا نب داوس نبا

 دمحم نب نيسح انثدح : لاقق ( 7١7 ص ۱١ + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب ع بلذ يلأ نبا انثدح

 :( 8 ص 4 + ) هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق

 نع يأ ينثدح : لاق ماشه نب ذاعم انثدح.:لاق ديعس نب هللا ديبع انريخأ

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةريره يلأ نع ريهز نب ةماسق نع ةداتق

 يجرخا : نولوقيف « ءاضيب ةريرحب ةمحرلا ةكئالم هتتأ نمّوملا رضح اذإ و : لاق

 ر بيطأك ج رختف «نابضغ ريغ برو ناحيرو هللا حور ىلإ ءكنع ايضرم ةيضار

 : نولوقيف ءامسلا باب هب نوتاي ىتح ‹ اضعب مهضعب هلوانيل هنإ ىتح « كسملا

 مهلف « نينمؤملا حاورأ هب نوتأيف « ضرألا نم مكتءاج يتلا يرلا هذه بيطأ ام

 لعف اذام ؟ نالف لعف اذام « هنولأسيف هيلع مدقي « هيئاغب 5دحأ نم هب احرف دشأ

 : اولاق ؟ مكاتأ امأ : لاق اذإف « ايندلا مغ يف ناك هنإف هوعد : نولوقیف ؟ نالف

 : نولوقيف حسمب باذعلا ةكئالم هتتأ رضتحا اذإ رفاكلا نإو « ةيواملا همأ ىلإ هب بهذ

 جر نتنأك جرختف « لجو زع هللا باذع ىلإ كيلع اطوخسم ةطخاس يجرخا

 نوتأي ىتح « عيرلا هذه نتنأ ام : نولوقيف « ضرألا باب هب نونأب ىتح « ةفيج

 «  رافكلا حاورأ هب

 ءازوجلا يأ نع ةداتق نع ىبحي نب مامه هاور دقو « حيحص ثيدح اذه

 يف اک ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يبنلا نع ةريره ينأ نع هللا دبع نب سوأ
 . فارشآلا ةفحت

 .ملعأ هللاو اًداش مامه ربتعيف مامه نم حجرأ ياوتسدلا هللا دبع ينأ نب ماشهو

 لاقف ( 797 ص ١ + ) للعلا يف ماه ثيدح متاح يبأ نبا ركذ دقو
 نب مساقلا اًماشه عبات دقو « ظفحأ اًماشه نأل ءهبشأ ماشه ةياور نإ :هيبأ نع

 . ىنعملاب . ها. لضفلا
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 :(مك ص ١ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 يرسلا نب دانه انربخأو ء ( ح ) ريرج انربخأ ةيبش يلأ نب ناثع انثدح
 ناذاز نع لاهتملا نع شمعألا نع - دانه ظفل اذهو - ةيواعم وبأ انربخأ : لاق

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم انجرخ : لاق بزاع نب ءاربلا نع
 هللا لوسر سلجف « دحلي الو « ربقلا ىلإ اتيهتناف « راصنألا نم لجر ةزانج يف
 يفو « ريطلا اتسوؤر ىلع امتأك « هلوح انساجو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 «ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا» :لاقف هسأر عفرف ضرألا يف هب تكني دوع هدي

 اذإ مهلاعن قفحح عمسيل هنإ » : لاقو انهاه ريرج ثيدح يف داز . اًنالثوأ نيترم
 «© ؟ كيبن نمو ؟ كنيد امو ؟ كبر نم « اذه اي : هل لاقي نيح ء نيربدم اولو

 : لوقيف ؟ كبر نم : هل نالوقيف « هناسلجيف ناكلم هيتأيو » : لاف : دانه لاق
 اذه ام : هل نالوقيف مالسإلا ينيد : لوقيف ؟ كنيد ام : هل نالوقيف « هللا يهر
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر وه : لوقيف : لاق ؟ مكيف ثعب يذلا لجرلا
 « تقدصو هب تنمآف هللا باتك تأرق : لوقيف ؟ كيردي امو : نالوقيف ملسو هلآ
 لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثي ل : ىلاعت هللا لوق كلذف ٠ : ريرج ثيدح يف داز
 ٍدانم يدانيف » : لاق « اقفتا مث . ةيآلا  ةرخآلا يلو ايندلا ةايلا يف تبانلا
 اوحتفاو « ةنجلا نم هوسبلأو « ةنجلا نم هوشرفأف « يدبع قدص دق نأ ءامسلا نم
 « هرصب دم اهيف هل حتفيو : لاق « اهيطو اهحور نم هيتأيف : لاق « ةنجلا ىلإ اباب هل
 ناكلم هينأيو هدسج يف هحور داعتو :  « هتوم ركذف « ... رفاكلا نإو : لاق
 : هل نالوقيف ء يردأ ال هاه هاه :لوقيف ؟ كبر نم : هل نالوقيف « هناسلجيف
 ثعب يذلا لجرلا اذه ام : هل نالوقيف « يردأ ال هاه هاه : لوقيف ؟ كنيد ام
 هوشرفاف ؛بذك نأ :ءامسلا نم ٍدانم يدانيف « يردأ ال هاه هاه :لوقيف ؟ مكيف

 اهرح نم هيتأيف : لاق « رانلا ىلإ اباب هل اوحتفاو ءرانلا نم هوسبلأو « رانلا نم
 ثيدح يف داز . « هعالضأ هيف فلتخت ىتح هربق هيلع قيضيو : لاق اهمومسو

 اهب برض ول « ديدح نم ةبزرم هعم « مكبأ ىمعأ هل ضيقي مث :  لاق ريرج
 برغملاو قرشملا نيب ام اهعمسي ةبرض اهب هبرضيف : لاق « اًيأرت راصل ؛ لبج
 . « حورلا هيف داعت مث : لاق ابأرت ريصيف ؛ نيلقثلا الإ
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 لابتملا انربتأ شمعألا انريخخأ ريمت نب هللا دبع انربخأ يرسلا نب دانه انثدح

 « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ءاربلا تعمم : لاق ناذلز رمع يب نع
 . هر ركذف

 . نسح ثيدح اذه

 FA) ص ۴ + هللا همحر ةبيش يأ نب ركب وبأ مامإلا لاق

 انجرخ : لاق ءاربلا نع ناذاز نع لاهنلا نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدح
 انيبتتاف راصنألا نم لجر ةزاتج يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم
 انسلجو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر سلجف <  دحله الو ء ربقلا يلإ
 : لاقف هسأر عفرف « هب تكتي دوع هده يفو « ریطلا انسوؤر ىلع اغأک ءهلوح
 نإ » : لاق مث - نيترم وأ تاره ثالث - « « ربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا 9

 ءامسلا نم هيلإ لزن « ةرخآلا نم لابقإو ايندلا ن٠ عاطقنا يف ناك اذإ نمؤملا دبعلا
 ءرصبلا دم هنم نوسلجي ىتح ء سمشلا مههوجو نأك « هوجولا ضيب ةكئالم
 توملا كلم ءىجي مث « ةنجلا طونح نم طونحو « ةنجلا نافكأ نم نفك مهعم

 «ناوضرو هللا نم ةرفغم ىلإ يجرخا «ةبيطلا سفنلا اهتيأ :لوقيف «هسأر دنع دعقيف
 هدي يف اهوعدي مل اهوذخأ اذإف « ءاقسلل يف نم ةرطقلا ليست اك ليست جرختف

 جرخيف « طونحلا كلذو نفكلا كلذ يف اهولعجيف ء اهوذخأي ىح  نيع ةفرط
 ا رر ر غ تنجو لش اهبع بلاك اع
 نالف اذه : نولوقيف ؟ بيطلا حورلا اذه ام : اولاق الإ ةكئالملا نم كلم ىلع اهب

 ءامسلا ىلإ اهب توبتني ىتح « ايندلا يف اهب ىمسي ناك يتلا هئامسأ نسحأب نالف نبا
 « اهيلت يتلا ءامسلا ىلإ اهوبرقم ءامس لك نم ملبقتسيف ءم حتفيف حتفتسيف ؛ايندلا 1

 نييلع يف يدبع باتك اوبتك) : هللا لوقيق : لاق «ةعباسلا ءامسلا ىلإ هب يبتني ىتح

 ابنمو « مهديعأ اهيفو « مهتقلخ اهنم ينإف ضرألا يلإ هوديعأو « ةعبارلا ءامسلا يف
 نالوقيف « هناسلجيف ناكلم هيتأيو « هدسج يف هحور داعتف « ىرخأ ةرات مهجرخأ

 مالسإلا ينيد : لوقيف ؟ كنيد ام :هل نالوقيف « هللا يبر :لوقيف ؟ كبر نم :هل
 هللا ىلص هللا لوسر وه : لوقيف ؟ مكيف ثعب يذلا لجرلا اذه ام : هل نالوقيف
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 تنمآو « هللا باتك تأرق : لوقيف ؟ كلمع ام : نالوقيف ملسو هلا ىلعو هيلع
 نم هوشرفاق ؛ يدبع قدص نأ : ءامسلا نم ٍدانم يدانيف ءهب تقدصو « هب

 « اهحورو اهبيط نم هينأيف « ةنجلا ىلإ اباب هل اوحتفاو « ةنجلا نم هوسبلأو « ةنجلا
 : لوقيف بايثلا نسح « هجولا نسح لجر هيتأيو هرصب دم هربق يف هل حسفيو
 كهجوف تنأ نمو : لوقيف « دعوت تنك يذلا كموي اذه « كرسي يذلاب رشبأ
 « ةعاسلا مقأ بر : لوقيف « حلاصلا كلمع انأ : لوقيف , ريخلاب ءيبي يذلا هجولا
 عاطقنا يف ناك اذإ رفاكلا دبعلا نإو . يلامو يلهأ ىلإ عجرأ ىتح ء ةعاسلا مقأ
 مهعم هوجولا دوس ةكئالم ءامسلا نم هيلإ لزن ةرخآلا نم لابقإو ايندلا نم

 هسأر دنع سلجي ىتح توملا كلم ءيجي مث :لاق مث «رصبلا دم هنم نوسلجي ىتح «حوسملا

 يف قرفتف : لاق « هبضغو هللا طخس ىلإ يجرخا « ةثيبخلا سفنلا اهتيأي : لوقيف
 فوفصلا نم دوفسلا عزنت اک بصعلاو قورعلا اهعم عطقنيف جرختف :لاق «هدسج
 , اهوذخأي ىتح نيع ةفرط هدي يف اهوعدي مل اهوذخأ اذإف اهوذخأيف « لولبملا

 رهظ لع تدجو ةفيج مير نتنأك اهم جرخيف . حوسملا كلت يف اهولعجيف
 اذه ام : اولاق الإ ةكئاللا نم الم ىلع اهب نورمي الف ءاهب نودعصيف ضرالا
 يف اهب ىمسي ناك يتلا هئامسأ حبقأب نالق نب نالف : نولوقيف ؟ ثيبخلا حورلا
 لوسر أرق مث « هل حتفي الف نوحتفتسيف « ايندلا ءامسلا ىلإ اهب ىهتني ىتح < ايندلا
 نولخدي الو ءامسلا باوبأ مف حتفت ال إف : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا
 اوبتكا : لجو زع هللا لوقيف ٠ :لاق  طايخلا مس يف لمجلا جلي ىتح ةنجلا

 اهيفو مهتقلخخ اهنم ينإف ضرألا يلإ هوديعأو « لفسلا ضرألا يف نيجس يف يدبع
 مث : لاق « اًخرط هحور حرطنف : لاق « ىرخأ ةرات مهجرخأ اهنمو « مهديعأ
 رخ امنأكف هللاب كرشي نمو 8 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر أرق
 داعتف : لاق ل قيحس ناكم يف خرلا هب يربع وأ ريطلا هفطختف ءامسلا نم
 اه : لوقيف ؟ كبر نم : هل نالوقيف هناسلجيف ناكلملا هيتأيو هدسج يف هحور
 يدانيف : لاق ء يردأ ال اه اه : لوقيف ؟ كنيد امو : هل نالوقيف « يردأ ال اه

 رانلا ىلإ اباب هل اوحتفاو « رانلا نم هوسبلأو رانلا نم هل اوشرفا : ءامسلا نم دانم
 « هعالضأ هيلع فلتخت ىتح هربق هيلع قيضيو « اهمومسو اهرح نم هيتأيف : لاق
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 كموي اذه كءوسي يذلاب رشبأ : لوقيف بايثلا حيبفو « هجولا حببق لجر هينأيو
 كلمع انأ :لوقيف ؟رشلاب ءيبي يذلا كهجوف تنأ نم : لوقيف دعوت تنك يذلا

 .ةعاسلا مقت ال بر «ةعاسلا مقت ال بر :لوقيف ؛ثيبخلا

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۵۹٩ ص 5 + ) هللا همحر يذمرتلا لاق
 هللا دبع انربخأ فسوي نب ماشه انربخأ نيعم نب ىبحي انربخأ داته انثدح

 ىتح « ىكب ربق ىلع فقو اذإ ناهثع ناك : لاق ناثع ىلوم اتاه عم هنأ ریجب نبا

 نإ : لاقف !؟ اذه نم يكبتو « يكبت الف رانلاو ةنجلا ركذت : ليقف هتي لبي

 لزانم نم لزنم لوأ ربقلا نإ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 .« هنم دشأ هدعب امف هنم جني مل نإو « هنم رسيأ هدعب امف هنم اجن نإف « ةرخآلا

 اًرظنم تيأر ام ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو : لاق

 . « هنم عظفأ ريقلاو الإ طق

 . فسوي نب ماشه ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح اذه

 ١1475(. ص ۲ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 :(ه0٠0.٠ ص ۸ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 انربخأو « ( ح ) ديلولا انربخأ يقشمدلا مهاربإ نب نمحرلا دبع انثدح

 انربخأ : لاق - متأ نمحرلا دبع ثيدحو - ديلولا انأبنأ يزارلا ىموم نب مهاربإ

 : لاق عقسألا نب ةلثاو نع سبلح نب ةرسيم نب سنوي نع حانج نب ناورم
 هتعمسف «نيملسملا نم لجر ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انب لص
 . «ربقلا ةنتف هقف 2 كتمذ يف نالف نب نالف نإ مهللا ١ : لوقي

 باذعو « ربقلا ةنتف نم هقف « كراوج لبحو كتمذ يف ٠ : نمححرلا دبع لاق

 .« محرلا روفغلا تنأ كنإ «همحراو هل رفغاف مهللا «قحلاو ءافولا لهأ تنأو .رانلا

 . حانج نب ناورم نع : نمحرلا دبع لاق

 . نسح ثيدح اذه

 . ( 18١ ص ١ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا
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 هربق يف بذعي ال نم
 :( 58 ص 4 ج ) هللا همحر يئاستلا مامإلا لاق
 دادش نب عماج ينربخأ :لاق ةبعش نع دلاخ انثدح :لاق ىلعألا نب دمح انربخأ

 دلاخو درص نب ناميلسو اًسلاج تنك : لاق راسي نب هللا دبع تعم“ : لاق

 انوکي نأ نايبتشي امه اذإف - هنطبب تام - يفوت الجر نأ اركذف « ةطفرع نبا
 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لقي ملأ : رخآلل امهدحأ لاقف ء هتزانج ادهش

 . ىلب : رخآلا لاقف « ؟ هربق يف بذعي نلف هنطب هلتقي نم » : ملسو هلآ

 « راسي نب هللا دبع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . يلاسنلا هقثو دقو

 قاحسإ يلأ ثيدح نم ( ۱۷۲ ص 4 + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 .هركذق «ناميلسل دلاخ وأ :ةطفرع نب دلاخل درص نب ناميلس لاق :لاق يعيبسلا

 يور دقو « بابلا اذه يف بيرغ نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق مث

 . ها . هجولا اذه ريغ نم

 لاق دقو « درص نب ناميلس نم عامسلاب يعيبسلا قاحسإ وبأ حرصي ملو
 .ها . درص نب ناميلس نم عمسي مل قاحسإ ابأ نإ : ليق «ليسارملا يف يجيدربلا

 . بيذبتلا بيذهت نم
 (؟95 ص ه ج) هللا همحر دما مامإلا هاور دقو «لوألا دنسلا ىلع دمتعملاو

 : لاق راسي نب هللا دبع تعمس : لاق دادش نب عماج نع ةبعش انث جاجح انث

 نم تام الجر اركذف :لاق ةطفرع نب دلاخو درص نب ناميلس عم اًسلاج تنك

 لقي ملأ : رخالل امهدحأ لاقف : لاق « هيلع ايلصي نأ ايهتشا "'؟امناكف : لاق هنطب

 « ؟ هريق يف بذعي نل هنإف هنطب هلتق نم » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . لب : رخآلا لاق

 )١( امہناکف هلعلو ءاذك .
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 : 11997 ص ۷ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ءيناه وبأ انربخأ بهو ني هللا دبع انربخأ روصنم نب ديعس انثدح
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ديبع نب ةلاضف نع كلام نب ورمع
 lh ا :لاق
 «ربقلا ناف نم نمؤيو

 ءىفاه وبأو « يبنجلا ينادمهلا : وه كلام نب ورمعو « حيحص ثيدح اذه

 0 نب ديمح : وه

 هللا لوسر تعمسو :هيف دازو 55١( ص ه ج) يذمرتلا هجرحا ثيدحلا
 NE يرام الل

 . حيحص نسح ثيدح ةلاضف ثيدح

 , بذعملا ريق ىلع نيتديرج عضو
 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلاب صاخ اذهو

 : ( 441 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع مزاح يلأ نع - ناسيك نبأ : ينعي - ديزي نع ديبع نب دمحم انث
 : لاقف ربق ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع“ هللا ىلص هللا لوسر رم : لاق ةريره يأ

 : ليقف « هيلجر دنع ىرخألاو « هسأر دنع اهادحإ لعجف « نيتديرجب ينوتثأ ١
 ربقلا باذع ضعب هنع ففخي نأ لازي نل» : دو

 « ردن امهيف ناك ام

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 1١١5(: ص ۳ + ) ناسحإلا يف اي هللا همحر متاح ربأ لاق
 دمحم انثدح : لاق ةميرك وبأ بهو نب دمحم انثدح : لاق ةبورع وبأ انربخأ

 لوقي اك وهو : تلق . « تيم لك ١ باوصلا : لاق ةعزر ابأ نأ ريدقلا ضيف يف (1)
 . يذمرتلا دنع ةعرز وبأ
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 . نب لاهنملا نع ةسينأ يلأ نب ديز ينثدح : لاق محرلا دبع يأ نع ةملس نبا

 هللا لوسر عم يشمن انك : لاق ةريره يأ نع ثراحلا نب هللا دبع نع ورمع

 هنول لعجف « هعم انمقف ماقف « نيربق ىلع انررمف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 « عمسأ ام نوعمست ام » :لاق ؟ هللا يبن اي كلام :انلقف هِصيمَق مك دَعَر ىتح ريغتي

 اًباذع امهروبق يف نابذعي نالجر ناذه ٠ : لاق ؟ هللا يبن اي كاذ امو : انلق

 هزنتسي ال امهدحأ ناك و :لاق ؟ هللا يبن اي كاذ مه : انلق ٠ نيه بنذ يف اًديدش

 نم نيتديرجب اعدف  ةميفلاب امهتيب يشميو هناسلب سانلا يذؤي رح الا ناك و « لوبلا نم

 ؟ هللا لوسر اي كلذ امهعفني لهو : انلق ةدحاو ربق لك يف لعجف « لخنلا دئارج

 . « نيتبطر امادام امهنع ففخي « معن و : لاق

 رشعم يأ نب دمحم نب نيسحلا : وه ةبورع وبأو « نسح ثيدح اذه

 . ينارحلا ديزي يبأ نبا :لاقيو « ديزي نب دلاخ : وه ميحرلا دبع وبأو « ينارحلا

 : ( 305 ص ۳ + ) هللا همحر ةبيش يأ نب ركب وبأ مامإلا لاقو

 ةريره يأ نع مزاح يأ نع ناسيك نب ديزي انث : لاق ديبع نب دمحم انثدح

 : لاقف هيلع فقوف ربق ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رم : لاق

 : ليقف « هيلجر دنع ىرخآلاو « هسأر دنع امهادحإ لعجف « نيتديرجب ينوتئا »

 تيقب ام « ربقلا باذع ضعب هنع ففخي هلعل » : لاقق ؟ هعفنيأ « هللا لوسر اي

 . 6 ةولن هيف

 يقتريف « هب ديبع نب دمحم نع ( 45١ ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هلل دمحلاو « هريغل حيحصلا ىلإ ثيدحلا

 :( ۲۲۴ ص ه + ) هللا هحر دمحأ مامالا لاق

 كيب نب ريشب نع ريم نب دلاخ نع نابيش نب دوسألا ينثدح عيكو انث
 هنأ - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريشب - ةيصاصخلا نب ريشب نع

 نسف



 نيب نيلعن يف يشمي الجر ىأر ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ : لاق

 . « امهقلأ « نيتيتبسلا بحاص ايو : لاقف « روبقلا

 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( 841 ص  ج ) ةبيش يلأ نب ركب وبأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب « نابيش نب دوسألا انث : لاق عيكو انثدح

 : لاقف ( 44 ص ٩ + ) هللا همحر دواد وبأ هجرخأو

 يسودسلا ريم“ نب دلاخ نع نابيش نب دوسألا انربخأ راكب نب لهس انثدح

 ناكو - ملسو هلآ لبعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلوم ريشب نع كيبن نب ريشب نع

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ رجاهف ديعم نب محز ةيلهاجلا يف همسا
 : لاق - « ريشب تنأ لب » : لاق « محز : لاق ٠ ؟ كما امو : لاقف ملسو

 « نيكرشملا روبقب رم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هلا لوسر عم يشم انآ اغيب

 دقل » : لاقف نيملسملا روبقب رم مث « اثالث « اريثك اًريخ .ءالؤه قبس دقل و : لاقف

 . ةبيش يلأ نباو دمحأ دنع اك ثيدحلا ةيقب ركذو « اًريثك اًريخ ءالُوه كردأ

 . فارشألا ةفحتو دوبعملا نوع يف ا” ٌئاسنلا هجرخأو

 :( 44 ص ٩ + ) هللا همحر دواد وبأ لاقو

 يسودسلا ريم نب دلاخ نع نابيش نب دوسألا انربخأ راكب نب لهس انثدح

 ناكو = ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر ىلوم ريشب نع كيبن نب ريشب نع
 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ رجاهف « ديعم نب محز ةيلهاجلا يف همسا
 انأ عیب :لاق - « ريشي تنأ لب ٠ :لاق .محز :لاقف « ؟ كمسا ام » :لاقف ملسو

 دقل ٠ : لاقف نيكرشملا روبقب رم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يشامأ

 ءالؤه كردأ دقل ١ : لاقف « نيملسملا روبقب رم مث « اثالث « اًريثك اًريخ ءالؤه قبس

 اذإف « ةرظن ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تناح مث « اًريثك اًريخ

 ١ كيتيتبس قلأ كحيو «نيتيتبسلا بحاص ايو :لاقف نالعن هيلع روبقلا يف يشمب لجر

 .امهب ىمرف امهعلخ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرع املف «لجرلا رظنف
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 دقو « ريم“ نب دلاخ الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . يباسنلا هقثو

 .(95 ص ٤ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا
 نب دمحم انثدح : هبقع هجام نبا لاقو ( 144 ص ١ + ) هجام نباو

 ثيدح : لوقي ناهثع نب هللا دبع ناك : لاق « يدهم نب نمحرلا دبع انث راشب

 . ةقث لجرو « ديج

 ةربقملا يف طوغتلاو سولجلاو يشملا ميرحت
 :(1499 ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هلل دبع وبأ مامإلا لاق

DEا ل ا ا  

 د سلا ماسو هلآ لعو هيلع لل لص هلل لوسر لاق
 طسوأ يلابأ امو « ملسم ريق ىلع يشمأ نأ نم يلإ بحأ < يلجرب يلعن فصخأ وأ

 . ٠ قوسلا طسو وأ يتجاح تيضق رربقلا

 نب ليعامسإ نب دمحم الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 بيذهلا بيذبم يف اک ءةقث :ياسنلا لاقو ءةقث قودص :متاح وبأ لاق دقو «ةرمس

 تيملا مظع رسك مرحي

 :(؟4 صا ٩ ج) هللا هةمحر دواد وبأ لاق

 - ديعس نبا : ينعي - دعس نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ يبنعقلا انثدح
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع نمحرلا دبع تنب ةرمع نع
 . « ايح هرسكك تيملا مظع رسک » : لاق ملسو

 . نسح ثيدح اذه



 : ينعي « دمحم نب زيزعلا دبع ةمجرت يف نازيملا يف يبهذلا ظفاحلا هركذ دقو

 . هب درفت هنأ

 انث رومن نبا انث : ( ه8 ص ٦ + ) دمحأ دنسم يف ثيدحلا تدجو مث

 . هب < كيعس نب دعس

 ليدعتلاو حرجلاك « ةينيد ةجاحل الإ « ريخب الإ تيملا ركذي ال

 :( ه5 ص ٤ ج ) هللا هحر يتاسنلا مامإلا لاق

 بيهو انثدح : لاق قاحسإ نب دمحأ انثدح : لاق بوقعي نب مهاربإ انربخأ

 يبنلا دنع ركذ : تلاق ةشئاع نع همأ نع نمحرلا دبع نب روصنم انثدح : لاق

 . « ريخ الإ اکله اوركذت ال و : لاقف ءوسب كلاه ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . حيحص ثيدح اذه

 ناليغ نب دمحم انثدح ١١5(: ص 5 ج) هللا همحر يذمرتلا لاق

 ةبعش نب ةريغملا تعمم : لاق ةقالع نب دايز نع نايفس نع يرفحلا دواد انثدح

 اوذؤتف تاومألا اوبست الو : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي

 ةياور لثم مهضعب يوريف ثيدحلا اذه يف نايفس باحصأ فلتخا دقو . « ءايحألا

 ثّدحي الجر تعم : لاق ةقالع نب دايز نع نايفس نع مهضعب یورو « يرفحلا

 . هوحن ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةبعش نب ةريفملا نع

 عبات دقف « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وأ لاق

 ةثالثلا فلاخو « معن وبأو عيكو : ملسم هل ةياورلاب درفت يذلا ءيرفحلا دواد ابأ

 . يذوحألا ةفحت يف اك يدهم نب نمحرلا دبع

 كلذ ىلإ جيتحا نإ تيملا ءىواسم ركذ

 :( ٤۷۸ ص ١ ج) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع ورمع نب دمحم نع رهسم نب يلع انث ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح
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 «ةزانجي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلع رم :لاق ةريره ينأ نع ةملس ينأ
 یرخاب هيلع اورم مث ٠٠ تبجو ۰ : لاقف « ريخلا بقانم يف اريخ اهيلع ينثاف

 .«ضرألا يف هللا ءادهش مكنإ «تبجور» :لاقف ءرشلا بقانم يف ارش اهيلع ينثأف

 ديزيو ىلعي انثدح : لاقف ( ۲۷۷ ص ۱۳ + ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب « ورمع نب دمحم انربخأ

 انربخأ رمع نب صفح انثدح : لاقف ( ه» ص ٩ + ) دواد وبأ هجرخأو

 . هوحني ةريره يلأ نع دعس نب رماع نب ميهاربإ نع ةبعش
 : لاق راّشب نب دمحم انربأ : لاقف ( ٠١ ص 4 + ) يناسنلا هجرخأو

 هدجو رماع نب ميهاربإ تعم : لاق ةبعش انثدح : لاق كلملا دبع نب ماشه انثدح

 . اضيأ هوحنب ةريره يأ نع دعس نب رماع تعم : لاق فلخ نب ةيمأ

 روتسم وهف ءاربتعم هقثوي مل و ةثالث هنع ىور يلجبلا ؛ وه دعس نب رماعو
 نم ثيدحلا يقتريف « ىرت اک دمحأ مامإلاو هجام نبا دنع عباتم هنكلو « لاحلا
 . ملعأ هللاو ءدّيج ةبتر ىلإ نسحلا

 : ( 79١ ص 4 ج ) راتسألا فشك يف اک هللا همحر راربلا مامإلا لاق

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاق هيبأ نع دعس نب رماع نع
 :اولاق « رانلا لهأ نم ةنجلا لهأ اوفرعت نأ كشوي ٠ :لوقي - ةابنلاب وأ - '''ةوابّتلاب
 . © ءىمسلا ءانثلاو « نسحلا ءانثلاب » : لاق ؟ مب « هللا لوسر اه

 هاور ملعن الو « دانسإلا اذهب الإ دعس نع ىوري هملعن ال : راربلا لاق

 . حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 )١( فئاطلاب عضوم مسا : ةوابثلا ٠ ةياهنلا ) يف ريثألا نبا هلاق ( .
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 ءاسنلاو لاجرلل روبقلا ةرابز يف صيخرتلا

 :( ٠٠١ ص ١ ج) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 تعم“ : لاق ملسم نب ماطسب انث حور انث يرهوجلا ديعس نب مهاربإ انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : ةشئاع نع ةكيلم يأ نبا تعمس : لاق حاّيتلا ابأ

 . روبقلا ةرايز يف صخر ملسو هلآ ىلعو

 دقو ملسم نب ماطسب الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذبت يف اك ةعرز وبأو نيعم نبا هقّنو

 . لامكلا بيذبع نم ديعس نب ميهاربإ ةمجرت يف اك ةدابع نبا : وه حور







 ةقدصلا لضف

 :( ۳۲١ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع '”طباس نب نمحرلا دبع نع مثخ نبا نع رمعم انأ قازرلا دبع انث
 : ةرجع نب بعكل لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ هللا دبع نب رباج

 نونوكي ءارمأ ٠ : لاق ؟ ءاهفسلا ةرامإ امو : لاق « ءاهفسلا ةرامإ نم هللا كذاعأ »

 ىلع مهناعأو « مهبذكب مهقدص نمف « يتنسب نونتسيالو يبدبب نودتقي ال يدعب
 مل نمو « يضوح ىلع اودري الو « مهنم تسلو « ينم اوسيل كتلوأف ؛ مهملظ
 اودريسو « مهنم انأو ينم كئلوأف ؛ مهملظ ىلع مهنعي ملو « مهبذكب مهقدصي

 « ةئيطخلا ءىفطت ةقدصلاو « ةنج موصلا « ةرجع نب بعك اي ء يضوح ىلع
 محلا ةنجلا لخدي ال هنإ « ةرجع نب بعك اي - ناهرب : لاق وأ - نابرق ةالصلاو

 عاتبمق : نايداغ سانلا « ةرجع ني بعك اي « هب ىلوأ رانلا ء تحس نم تبن

 . ( اهقيومف هسفن عئابو اهقتعمف هسفن

 نمحرلا دبع ثيدح نإ : لوقي نيعم نبا ناك نإو « نسح ثيدح اذه

 عال ماج يأ نالا دقق بت بينبع لا[ + « لسرم طباس نبا

 . يفانلا ىلع مدقم تبثملاو « رباج نم
 . ثيدحلا نسح مثخ نب ناثع نب هللا دبع : وه مدخ نباو

 .(548 ص ١١ +) قازرلا دبع فنصم رخآ يف اک عماجلا يف رمعم هجرخأو

 هللا دبع انثدح بيهو انثدح : (۳۱۹ ص  ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ٠ . هب « مثخ نب ناهثع نبا
 بيهو نب هللا دبع انثدح- بيهو انثدح :هيفف طيلخت دنسلا اذه يف عقو دقو

 هللا دبع نع هيوري بيهوف «هانتبثأ ام باوصلاو ءمشخ نب ناثع نب هللا دبع انثدح

 5 هانتبثأ ام باوصلاو ‹ تباث نب نمحرلا دبع : لصألا يف (0)
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 . ۲٤١( ص ١ + ) راتسألا فشك ىف اک ناهع نبا
 :هللا همحر لاقف (۲ 4١ ص 7 ج) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأ ثيدحلا

 : . هب . بيهو انث دسأ نب ىلعم انث يلع نب ورمع انثدح
 . دانسإلا اذهب الإ رباج نع ظفللا اذهب هملعنال : لاق مث

 : ( ١٤۷ ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 ديزي عمم هنأ نارمع نب ةلمرح انأ كرابملا نب هللا دبع انآ قاحسإ نب يلع انث

 هللا لوسر تعم :لوقي رماع نب ةبقع عم هنأ هثدح ريخلا ابأ نأ ثدحي بيبح يبأ نبا

 نیب لصفي ىتح هتقدص لظ يف ءىرما لك » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص
 . ٠ سانلا نيب مكحي » : لاق وأ ؛ ساتلا

 « ةكعك ولو ءيشب هيف قدصت الإ موي هئطخي ال ريخلا وبأ تاكو : ديزي لاق
 . اذك وأ « ةلصب وأ

 . حيحص ثيدح اذه +

 مهاربإ انثدح : هللا همحر لاقف ( 7١١ ص ۴ + ) لعی وبأ هجرخأ ثيدحلا
 . هب « كرابملا نبا انثدح يماسلا جاجحلا نبا

 ملو ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو 4١1( ص ١ +) احلا هجرخأو
 .هاجرخي

 : ( 77 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نم لجر نع رمعي نب ىبحي نع سيق نب فرزألا انث ةملس نب دامح انث نافع انث
 موي دبعلا هب بساحي ام لوأ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ
 يدبعل نودجت اورظنا :لاق ؛اهمنأ نكي مل نإو «ةمات هل تبتك ؛اهمتأ نإف «هتالص ةمايقلا

 .6 كلذ بسح ىلع لامعألا ذخؤت مث «ةاكزلا مث هتضيرف نم عبض ام اولمكأف عوطت نم

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( 7556 ص ۷ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 ةاطرأ نب ديز نع رباج نبا انربخأ ديلولا انربخأ ينارحلا لضفلا نب لمؤم انثدح

 هللا لوسر تعم : لوقي ءادردلا ابأ عم هنأ يمرضحلا ريفن نب ريبج نع يرازفلا

۲0 



 .«مكئافعضب نورصنتو نوقزرت امنإف ,ءافعضلا ينوغبأ» :لرقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 : ةاطرأ نب يدع وخأ ةاطرأ نب ديز : دواد وبأ لاق

 ( ۳٣۷ ص ه ج) يذمرتلا هجرخأو «تاقث هلاجرو «حيحص ثيدح اذه
 رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع انثدح كرابملا نبا انثدح دمحم نب دمحأ انثدح : لاقف
 . حيحص نسح ثيدح اذه : لاق مث « هب

 . ( 40 ص 7 + ) يناسنلا هجرخأو

 :( 7856 ص ٤ ج ) هللا همحر اجلا لاق

 بهو نب هللا دبع انث ناميلس نب عيبرلا انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح
 تماصلا نب ةدابع نع ديبع ني ةلاضف نع يبنجلا كلام نب ورمع نع ءيناه وبأ ينربخأ

 «هتلحار ىلع موي تاذ جرح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر
 مدقتأ نأ يف يل نذأتأ « هللا يبن اي : لبج نب ذاعم لاقف « هيدي نيب هعم هباحصأو

 : ذاعم لاقف اًعيمج اراسف « هيلإ ذاعم برتقاف ٠ معن ) : لاق ؟ سفن ةبيط ىلع كيلإ

 - ءيش ناك نإ تيأرأ «كلموي لبق انموي لعجي نأ هللا لأسأ هللا لوسر اي تنأ ينأب
 هللا لوسر تمصف ؟ كدعب اهلمعن لامعألا يأف -ىلاعت هللا ءاش نإ اعيش ىرن الو
 هللا لوسر لاق مث ٠ هللا ليبس يف داهجلا ٠ : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 كلذ نم كلمأ سانلاب يذلاو ءداهجلا ءيشلا معن : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 هلمعي ريخ لك ذاعم ركذف «ةقدصلاو مايصلا ءيشلا معن» :لاق « ةقدصلاو مايصلاف
 نم ريخ سانلاب داعو » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر لاقف مدآ نبا
 راشأف : لاق ؟ كلذ نم ريخ سانلاب داع يمأو تنأ يبأب اذامف : لاق « كلذ
 :لاق «ريخ نم الإ تمصلا» :لاق هيف ىلإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برضف ؟ انتنسلأ هب تملكت اب ذخاؤن لهو
 - كلذ نم هل لوقي نأ هللا ءاش ام وأ - كمأ كتلكث فاعم اي د :لاق مث ذاعم ذخف
 نمؤي ناک نمف ! مهتنسلأ هب تقطن ام الإ منهج يف مهرخانم ىلع سانلا بكي لهو
 اوتكساو اومدغت اریخ اولوق « رش نع تكسيل وأ اًريخ لقيلف رخآلا مويلاو هللاب
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 « اوملست رش نع
 ا عل زف ب

اجرخي مل امهمأل ؛ امهطرش ىلع سيل هنكل « حيحص وهو : لاق اذك
 ورمعل 

 . حيحصلا يف اک يبنجلا كلام نبا

 1١45(: ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق الجر نأ یا وغ تا نع لحب ني داع اخ قع اخ

 ميقأ ىتح ينيطعي نأ هرمأف ؛ « اهب يطئاح مقأ انأو ةلخن نالفل نإ « هللا لوسر اي

 ةلخنب هايإ اهطعأ و : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا هل لاقف « اهب يطئاح

 قأف لعفف « يطئاحب كتلخن ينعب : لاقف « حادحدلا وبأ هاتأف « ىلأف « ةنجلا يف

 يطئاحب ةلخنلا تعتبا دق ينإ هللا لوسر اي : :لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « اهكتيطعأ دقف هل اهلعجاف : لاق

 « هتأرما أف : لاق . اًرارم املاق . « ةنجلا يف حادحدلا يبأل حار قذع نم كو

 : تلاقف « ةنجلا يف ةلخنب هتعب دقف طئاحلا نم يجرخا حادحدلا مأ اي : لاقف

 . اههبشت ةملك وأ « عيبلا حبر

 . حيحص ثيدح اذه

 لع حيحص ثيدح اذه : لاقو ( ٠١ ص ۲ + ) مكاحلا هجرخأ ثيدحلا

 . ملسم طرش

 ١548(: ص ۷ ج ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 قاحسإ يأ نع نايفس نع ديعس نب ىبحي انربخأ راّشب نب دمحم انثدح

 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ةاش اوحيذ مهنأ ةشئاع نع ةرسيم يبأ نع

 .ناهفتك ريغ اهلك يقب» :لاق ءاهفتك الإ اهنم يقب ام :تلاق (؟ يقب امو

 . ليبحرش نب ورمع : هما يئادمحلا ةرسيم وبأو . حيحص ثيدح اذه

 : )۲¥ صد + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع رمعي نب ىبحي نع سيق نب قرزألا انث ةملس نب دامح انث نافع ان
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 بساحي ام لوأ :  لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم لجر
 : لاق اهمأ نكي مل نإو « ةمات هل تبتك ؛ اهمتأ نإف هتالص ةمايقلا موي دبعلا هب

 ذحخؤت مث ةاكزلا مث ؟ هتضيرف نم عيض ام اولمكأف عوطت نم يدبعل نودجت اورظنا

 . ( كلذ بسح ىلع لامعألا

 . حيحص ثيدح اذه

 ١55(: ص ١٠5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا دبع نب قاحسإ نع ةملس نب دامح انثدح : الاق نافعو زبب انثدح

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةريره يأ نع ةرمع يأ نب نمحرلا دبع نع
 ىزجي مويلا ضرقي نم : لوقي ءامسلا باوبأ نم بابب اكلم نإ » : لاق ملسو هلآ
 .« افلت كسممل لجعو « افلخ اًقفنم طعأ مهللا : لوقي رخآ بابب اكلمو « ادغ

 . حيحضلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 دابعلا حبصي موي نم ام ٠ : ظفلب ةريره يأ ثيدح نم نيحيحصلا يفو

 مهللا : رخآلا لوقيو « افلخ اًمفنم طعأ مهللا : امهدحأ لوقيف نالزتي تاكلم الإ
 . « افلت اًكسمم طعأ

 ١١5(: ص هاج ) هللا همحر دواد ربأ لاق

 نع ةكيلم يلأ نب هللا دبع نع بويأ انأبنأ ليعامسإ انربخأ ددسم انثدح

 . نيكاسم نم ةدع تركذ اهنأ ةشئاع

 هللا ىلص هللا لوسر اهل لاقف ةقدص نم ةدع وأ :هريغ لاقو :دواد وبأ لاق

 . « كيلع ىصحيف يصحت الو يطعأ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 دمحم ينربخأ : هللا همحر لاق ( ۷۳ ص ه + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 نع دلاخ انثدح : لاق ثيللا ينثدح بيعش نع مكحلا دبع نب هللا دبع نبا

 اموي انك : لاق فينح نب لهس نب ةمامأ يأ نع دنه نب ةيمأ نع لاله يلأ نبا

 نذأتسيل ةشئاع ىلإ الجر انلسرأف راصنألاو نيرجاهملا نم رفنو اسولج دجسملا يف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدنعو ةرم لئاس يلع لخد : تلاق اهيلع انلخدف انل
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 هللا ىلص هللا لوسر لاقف هيلإ ترظنف هب توعد مث ءيشب هل ترمأف ملسو هلآ ىلعو

 ٠ كمل الإ جري الو ءيش كتيب لخدي الأ نيديرت امأ» :ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . « كيلع هللا يصحيف يصحت ال « ةشئاع اي الهمو : لاق ‹ معن : تلق

 مو بيذبتلا بيذهت يف ك نانثا هنع ىور « دنه نب ةيمأ هيف دنسلا اذه

 . تاعباتملاو دهاوشلا يف هئيدح حلصي لاخلا روتسم رهف ؟ ربتعم هقثوي

 : ( 11 ص ه ج ) هللا همحر دولد وبأ لاق

 ءارعزلا وبأ ينثدح يميتلا ديمح نب ةديبع انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح

Eهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :  

 لئاسلا ديو اهيلت يتلا يطعملا ديو ايلعلا هللا ديف : ةث يديألا » : ملسو هلآ ىلعو

 RED ‹« لفسلا

 ورمع وهو ءارعزلا ابأ الإ ؛ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 ثيداحألا نم ثيدحلاو «يناسنلاو نيعم نباو دمحأ هقثو دقو «يمشجلا ورمع نبا

 . اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا

 . كلام نب فرع وه :صوحألا وبأو

 :هللا همحر لاقف ( ٠١۸ ص ١ + ) ديحوتلا يف ةيزخ نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هركذف«ديمح نب ةديبع انث : لاق دمحم نب نسحلا انثدح

« صوحألا ينأ يخأ نبا ورمع ني ورمع اذه ءارعزلا وبأ : هللا همحر لاق مث
 

 . ءىفاه نب هللا دبع همسا دوعسم نبا نع يوري يذلا ريبكلا ءارعزلا وبأو

 ثيدح اذه : لاق مث ء( ۰ ٠8 ص 4 + ) كردتسملا يف احلا هجرخأو

 . هاجرخي ملو دانسإلا حيحص

 : ( ٤۷۳ ص 7 + ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

« يميتلا نمحرلا دبع وبأ ديمح نب ةديبع انث
 نع ءارعزلا وبأ انث : لاق 

سو هلآ لعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق “هبا نع صوحألا يآ
 : مل

 س

 . كلام هوبأ 0ر
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 « لفسلا لئاسلا ديو « هلت يتلا يطعملا ديو « ايلعلا هللا ديف : ةثالث يديألا و
 ٠. كسفن نع زجعت الو لضفلا طعأف

 نب ورمع ءارعزلا ابأ الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 . نيعم نباو « دمحأ نع بيذبتلا بيذهت يف اک ةقث وهو « يمشجلا ورمع

 ءاطعإلاب ةصتخم تسيل ةفدصلا

 : ( 544 ص ۸ + ) فنصملا يف هللا همحر ةبيش يهأ نب ركب وبأ مامألا لاق

 نع تباث نب يدع نع سابع نب رابجلا دبع انئدح : لاق رشب نب دمحم

 لك ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ديزي نب هللا دبع

 . ( ةقلص فورعم

 . نسح ثيدح اذه

 .هب رشب نب دمحم انش :هللا همحر لاقف (۰ ١7 ص ٤ ج) دمحأ هجرخأ دقو

 لاقف ( 1١7 ص ٤ + ) يناثماو داحآلا يف مصاع يلأ نبا هجرخأو

 . هب ءرشب نب دمحم - ةبيش يلأ نبا وهو - ركب وبأ انثدح : هللا همحر

 « ىرت اک ثيدحتلا ةغيص هيف سيل « ةبيش يأ نبا فنصم يف وه اذكهو

 نياب ةقئاللا ثيدحتلا غيص نم حلصي ام وأ تعمس وأ انثدح وأ نع : ردقت

 . هللا همحر ةبيش يأ

 ةقدصلا ىلع ثحلا

 : ( 76 ص ١ + ) هجام نب هللا دبع مامإلا لاق

يذدج نع يا ينثدح ثراولا دبع نب دمصلا دبع نب ثراولا دبع انثدح
”' 

 هللا لص يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق ةريره يأ نع نيريس نب دمحم نع بويأ نع

5 
 حيحصلا رهو « فارشألا ةفحت نم ةدايز يدج نع

)١( 
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 امف : لاق , اذكو اذك يدنع : لجر لاقف « هيلع ثحف ملسو هلا ىلعو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف « راك وأ لق اب هيلع قّدصت الإ لجر سلجملا يف يقب
 ىعو الماك هرجأ هل ناك ؛ هب نتساف اريخ نتسا نمو : مّلسو هلآ ىلعو هيلع

 نتساف ةكيس ةنس نتسا نمو ؛ ائيش مهروجأ نم صقني الو « هب نتسا نم روجأ

 .« ائيش مهرازوأ نم صقني الو هب نتسا يذلا رازوأ نمو الماك هرزو هيلعف ؛هب

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح
 انث : لاقف ( ه٠. ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هيف ء دمصلا دبع

 . نيخيشلا طرش ىلع دمحأ مامإلا دنسب وهو

 : (۱۷۳ ص ٩ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 نب سيق نع لئاو يأ نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انربخأ ددسم انثدح
 ىمسن ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع يف انك : لاق ةزرغ ينأ
 نسحأ وه مساب انامسف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا انب رمف ةرمامسلا

 . «ةقدصلاب هوبوشف «فلحلاو وغللا هرضحي عيبلا نإ «راجتلا رعشم ايو :لاقف هنم

 يرهزلا دمحم نب هللا دبعو ىبحي نب دماحو يماطسبلا ىسيع نب نيسحلا انثدح
 نع مصاعو نيعأ نب كلملا دبعو دشار يلأ نب عماج نع نايفس انربخأ : اولاق

 . فلحلاو بذكلا هرضحم : لاق هانعمب ةزرغ يلأ نب سيق نع لئاو ينأ
 . « بذكلاو وغللا :٠ يرهزلا هللا دبع لاقو

 مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 . ( ٠٤١ صر تامازلإلا يف «  اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا

 ةزرغ يلأ نب سيق ثيدح : لاقو (798 ص ٤ +) يذمرتلا هاور ثيدحلا

 دحاو ريغو تباث يأ نب بيبحو شمعألاو روصنم هاور ‹ حيحص نسح ثيدح

 . اذه ريغ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع سيقل فرعن الو « سيق نع
 . ( ۲٤۷ و ۱١ ص ۷ + ) يقاسنلا هاورو
 . ( ۷۲١ ص ۲ + ) هجام نباو
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 15١(. ص ۷ + ) ةييش يأ نباو
 .( ٦۰ ص ٤ ج ) دمحأو

 :( 1١94 ص ٤ جر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 انيتأ : لاق يمعثخلا ديعس نب نيكد نع سيق نع ليعامسإ انث عيكو انث
 ماعطلا هلأسن ةئامعبرأو نوعبرأ نحنو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لوسر اي :لاق :مهطعأف مق» < رمعل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف
 ةعبرأ : برعلا مالك يف ظيقلا : عيكو لاق - ةيبصلاو ينظيقي ام الإ يدنع ام

 : لاق . ةعاطو اعم“ « هللا لوسر اي : رمع لاق « مهطعأف مق و : لاق - رهشأ

 «بابلا حتفف «هتزجح نم حاتفملا ج رح اف هل ةفرغ ىلإ انب دعصف هعم اتمقو رمع ماقف
 : لاق-مكنأش : لاق ضبارلا ليصقلاب هيبش رقلا نم ةفرغلا يف اذإف : نيكد لاق

 انأكو مهرخآ نمل ينإو تفتلا مث : لاق ءءاش ام هتجاح انم لجر لك ذخأف

 . ةرمت هنم أزرن م

 : لاق ينزملا ديعس يبأ نيكد نع سيق نع ليعامإ انث ديبع نب ىلعي انث
 ماعطلا هلأسن ةئامعبرأو ابكار نيعبرأ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيتأ

 رمت نم عصأ الإ يقب ام « هللا لوسر اي : لاقف « مهطعأف بهذا و : رمعل لاقف

 جرخخأف : لاق ةعاطو اعم : لاق « مهطعأف بهذا » : لاق ؟ ينظيقي نأ ىرأ ام

 : لاقف رمت نم ضبارلا ليصفلا هش اذإف.بابلا حتفف « هتزجح نم حاتفملا رمع

 انأكو « موقلا رخآ نم انأو تفتلا مث « بحأ ام انم لجر لك ذخأف . أوذخأتل

 . ةرمت أزرن م
 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 نبا انث نايفس ان هللا همحر لاقف ( 556 ص ۲ + ) يديمحلا هجرخأو

 . هب ع دلاح يآ

 ١١١(: ص ۷ +) هللا هر ياسنلا مامإلا لاق
 نع ماشه انثدح : لاق دمصلا دبع انثدح : لاق ىنثملا نب دمحم انربخأ

 هتبطح يف ثحي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناك : لاق سنأ نع ةدانت
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 . ةلثملا نع ىبنيو « ةقدصلا ىلع

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 : ( ٠١ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 0 لاق ديعس يآ نع ضايع انث نالجع نبا نع ديعس نب یی ا
 ىلع ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلاو ةعمجلا موي دجسملا لجر

 ا « نيتعكر يلصي نً هرمأف هاعدف

نأ هرمأف ةثلثلا ةعمجلا لخد مث « هرمأف هاعدف ربملا ىلع ملسو هلآ ىلعو
 لصي 

 : لاق مث ءاوقدصت امم نيبوث هاطعأق اولعفف ( « ارقدصت » : لاق مث « نيتعكر

عو هيلع هللا لص هللا لوسر ةرهتلف هيوث دحأ ىقلأف « « ارقدصت ١
 مامو هلا ىل

 ةذب ةئيه يف دجسملا لخد هنإف ءاذه ىلإ اورظناو : لاق مث ام هركو

 اوقدصت : تلقفاولعفت مق « هوسكتو هيلع ارقدصنف هل اوت نأ توجرف هوم

 .هرهتناو « كبوث ذخ «هيبوث دحأ ىقلأف اوقدصت :تلق مث ءاوقدصت امم تيبوث هتيطعأف

 ىلع لادلاء نيتعكر ةالصلاب رمألل اقراص سيلو « نسح ثيدح اذه

 ملعأ هللاو « بوجولا

 نايفس اتم : هللا همر لاقف ( ۲۲۹ ص ۲ ج ) يديمحلا هجرخأ ثيدنحلاو

 . هب . كالجع نب دمحم انث : لاق

 ةقدص لصفم لك ىلع

 نيسح ينثدح ديز انث : ( 504 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 تعمس : لاق ةديرب نب هللا دبع ينثدح
 للا لوسر تاش لوقي ةديرب يلأ

دصتي نأ هيلعف لصفم ةئاالثو نوتس ناسنإلا يف : :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 ق

اكل قيل يذلا ندع :اولاق « ةقدص اهنم لصفم لك نع
 ۲ لا۴ ا لوو 

يحنت يشلا وأ « انتقدت دجسملا يف ةعاخنلا و
 اتعكرف ردقت مل نإاف « قيرطلا نع ه

 . © كنع ؟ئرجت ىحضلا
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 نسحلا نب يلع انث : لاقف ( ۲١۹ ص ه + ) دمحأ اضيأ هجرخأ ثيدحلا

 . هركذف . دقاو نب نيسحلا انث قيقش نبا

 دمحم نب دمحأ انثدح : لاقف ( 5١ه ص 14 ج ) دواد وبأ هجرخأو

 . هركذف ء يأ ينثدح نيسح نب يلع ينثدح يزورملا
 .. حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ۸۲۲ ص ۲ > ) ةالصلا يف رصن نب دمحم هجرخأو

 . هب ‹ دقاو نب نيسحلا انث قيقش نب نسحلا نب ىلع انث هللا دبع نب نوراه انثدح

 رسلا ةقددص لضف

 8١(: ص ه + ) هللا همحر ُيئاسنلا مامإلا لاق

 نع حلاص نب ةيواعم نع بهو نبا انثدح : لاق ةملس نب دمحم انربخأ

 نأ رماع نب ةبقع نع ةرم نب ريثك نع نادعم نب دلاخ نع دعس نب "رم

 ةقدصلاب رهاجلاك نآرقلاب رهاجلا » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . ٠ ةقدصلاب رسملاك نآرقلاب رسملاو

 . نسح ثيدح اذه

 دلاخ نب دامح انث : لاقف ( ٠١١ ص 4 + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 نب دامح ناك : دمحأ مامإلا لاق مث .هب دعس نب ريح نع حلاص نب ةيواعم انث

 . نيعم نب ىبحيو انأ هنع تبتك «ء ظفحي ناكو « انثدحي ناكو « اًظفاح دلاخ

 ريهز انثدح : هللا همحر لاقف ( ۳۷۸ ص ۳ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 .. هب. دعس نب ري نع حلاص نب ةيواعم انثدح ىسيع نب نعم انثدح

 ةلمهم ءاح هدعبو «ةدحوملا ءابلاب :هانتيثأ ام باوصلاو ءديعس نب ىبحي لصألا يف 0(

 . لادلا لبق ءاي نودب دعسو .ءار مث ء تحت نم هانثم ءاي مث
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 لقا دهج يف ءاج ام
 : )4 ص ٠ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ثيللا اتريخأ : الاف يلمرلا بهوم نب دلاخ نب ديزيو ديعس نب ةبينق انثدح

 يأ « هللا لوسر اي : لاق هنأ ةريره يبأ نع ةدعج نب ىيحي نع ريبزلا يأ نع

 . ٠ لوعت نمب أدباو « لقملا دهج ٠ : لاق ؟ لضفأ ةقدصلا

 دقو ةدعج نب ىح الإ « حيحصلا لاجر هلاجرو , نسح ثيدح اذه
 . يناسنلاو متاحوبأ هقثو

 هريغ هب ىدقاف ةقدصلاب أدب نم

 :(74 ص ۱ ج ) هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 )يد نع يا ينثدح ثراولا دبع نب دمصلا دبع نب ثراولا دبع انثدح

 هللا ىلص يبنلا ىلإ لجر ءاج : لاق ةريره يأ نع نيريس نب دمحم نع بوبأ نع

 امف : لاق « اذكو اذك يدنع : لجر لاقف « هيلع ثحف ملسو هلآ ىلعو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف یک وأ لق امب هيلع قّدصت الإ لجر سلجملا يف يقب

 نمو الماك هرجأ هل ناک ءهب نتساف اريخ نتسا نم 9 : مّلسو هلآ ىلعو هيلع

 نتساف ةئيس ةنس نتسا نمو « ائيش مهروجأ نم صقني الو هب نتسا نم روجأ

 .« ائيش مهرازوأ نم صفني الو هب نتسا يذلا رازوأ نمو الماك هرزو هيلعف «هب

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح
 اث : لاقف ( ٥۲۰ ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ‹ دمصلا دبع

 . نيخيشلا طرش ىلع دمحأ مامإلا دنسب وهو

 )١( حيحصلا وهو , فارشألا ةفحت نم ةدايز يدج نع .
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 هللاب اقلاو ناك اذإ هلام عيمجب قدصت نم

 :( 54 ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 انربخأ : الاق « هثيدح اذهو « ةبيش يأ نب نائعو حلاص نب دمحأ انثدح

 تعم : لاق هيبأ نع ملسأ نب ديز نع دعس نب ماشه انربخأ نيكد نب لضفلا

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأ : لوقي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 نإ ركب ابأ قبسأ مويلا : تلقق يدنع الام كلذ قفاوف قدصتن نأ اموي ملسو

 : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف يلام فصنب تكجف « اموي هتقبس

 لاقف ءهدنع ام لكب ركب وبا ىتأو : لاق « هلثم : تلقف « ؟ كلهأل تيقبأ امو

 تيقبأ : لاق « ؟ كلهأل تيقبأ ام » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر هل

 . ادب يش ىلإ كقباسأ ال : تلق « هلوسرو هللا مه

 . نسح ثيدح اذه

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو ( ١5١ ص ٠١ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 لوعت نمب أدبا

 : )1 ص ٠ ج هللا همحر يفاسنلا مامإلا لاق

 - ديزي انثدح :لاق ىموم نب لضفلا انأبنأ :لاق ىسيع نب فسوي انربخأ

 : لاق ينراحنلا قراط نع دادش نب عماج نع - دعجلا يأ نب دايز نبا وهو
 بطخي ربنملا ىلع مئاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذإف ةنيدملا انمدق

 «كاخأو كتخأو كابأو كمأ لوعت نمب أدباو ءايلعلا يطعملا دي » :لوقي وهو سانلا

 . رصتخم « كاندأ كاندأ مث

 يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « حيحص ثيدح اذه

 . اهاجرخي نأ املسع
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 :( ۳۳۰ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ ينربخأ جرج نبا انث حور اث

 ‹ ىنغ رهظ نع ةقدصلا لضفأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 . « لفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو « لوعت نمب أدباو

 . ملسم طرش لع نسح ثيدح اذه

 ىنغ رهظ نع ةقدملا
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 : ( ٩۲ ص ه +) هللا همحر دواد وبأ لاق
 نب ضايع نع نالجع نبا نع نايفس انربخأ ليعامسإ نب قاحسإ انثدح

 يبنلا رمأف دجسملا لجو لخد : لوقي يردخلا ديعس ابأ عمس دعس نب هللا دبع

 نييوثب اهنم هل رمأف اوحرطف ابايث اوحرطي نأ سانلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ٠ < كبوث ذخ » : لاقو هب حاصف نيبوللا دحأ حرطف ءاجف ةقدصلا ىلع ثح مث

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 55 ص ه ج ) هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاقو

 ضايع نع نالجع نبا انثدح : لاق ىح انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 لعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ةعمجلا موي دجسملا لحد الجر نأ ديعس ين نع

 هللا لص يبنلاو ةيناثلا ةعمجلا ءاج مث ء ٠ نتيعكر لص :  لاقف بطخب ملسو هلآ

 ةثلاثلا ةعمجلا ءاج مث ء« نيتعكر لص و : لاقف بطخي ملسو هلا ىلعو هيلع

 : لاق مث « نييوث هاطعأف اوقدصتف « اوقدصت ١ : لاق مث « نيتعكر لص و : لاقف

عو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هيبوث دحأ حرطف « اوقدصت و
 : ملسو هلآ ىل

 اوقدصتف هل ؟”اونطفت نأ توجرف ةذب ةثيبب دجسملا لخد هنإ اذه ىلإ اورت ملأو

ت : تلق مث نيبوث هتيطعأف مقدصتف اوقدصت : تلقف اولعفت ملف هيلع
 حرطف اوقدص

 ثبشتي دلقملا نكلو ء دجمملا ةيحت بوجو ىلع ةلادلا ثيداحألل افراص سيل اذه (1)

 . توبكنعلا طيح نم ىهوأ هبشب
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 . هرېتناو «٠ كبول ذخ .هيبوث دحأ

 . نسح ثيدح اذه

 دمحم انثدح : هللا همحر لاقف ( ١" ص ۳ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 ثيدح : لاقو . هب نالجع نب دمحم نع ةنييع نب نايفس انربخأ رمع ينأ نبا

 ديعس نب ىيحي انث : لاقف (55 ص 7 +) دمحأ مامإلا هجرخأو . حيحص نسح

 (751 ص ۲ ج) يديمحلا هجرخأو .هب ديعس يبا نع ضايع انث .نالجع نبا نع
بع نب ضايع انث : لاق نالجع نب دمحم انث :لاق نايفس انث : لاقف

 دعس نب هللا د

 مري بطخي مكحلا نب ناورمو ءاج يردخلا ديعس ابأ تيأر : لاق حرس يا نبا

 ىتح سلجي نأ ىنأف هوسلجيل سارحألا هيلإ ءاجف « نيتعكرلا ىلصي ماقف ةعمجلا

 ارلعفي نأ ءالؤه داك « ديعس ابأ اي : انلقف هانينأ ةالصلا ىضق املف نيتعكرلا ىلص

 هللا لوسر نم هتيأر ءرش دعب “يشل امهعدأل تنكام : ديعس وبأ لاقف « كب

 هللا همحر ىلعي ويأ هجرخأو . ثيدحلا ركذف ٠ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص

 انربخأ نالجع نبا نع ىي انثدح ةمثيخ وبأ انثدح : لاقف ( ۲۷۹ ص ۲ جر

 . هركذف « ضايع

 ماتيألا ابيخأ ينب ىلعو اهجوز ىلع ةأرملا ةقدص

 :( 5۸۷ صا ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ماشه نع ثايغ نب صفح انث مدآ نب ىيحي انث ةبيش نب ركب وبأ انثدح

 هللا لوسر انرمأ : تلاق ةملس مأ نع ةملس مأ تدب بنيز نع هيبأ نع ةورع نبا

 نم ينيزجيأ : هللا دبع ةأرما بنيز تلاقف ةقدصلاب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 مباع تقفنأ انأو « ماتيأ يل خأ ينبو قف وهو « يجوز ىلع قّدصنأ نأ ةقدصلا

 .( معن ) : لاق : لاق ؟ لاح لك ىلعو اذكهو !ذكه

 . نيديلا ع انص تناكو : لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 - بستكتو نيديلاب عنصت : يأ 00(



 ؟يدرلا نم قدصتلا مذ يف ءاج ام

 : ( ۳۳۰ ص ۸ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع ليئارسإ نع ىسوم نب هللا ديبع انربخأ نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح
 : لاق # نوقفنت هنم ثييخلا اومميت الو 8 : ءاربلا نع كلام يبأ نع يدسلا

 ىلع هلخن نم ياي لجرلا ناكف لخن باحصأ انك « راصنألا رشعم انيف تلزن

 ناكو « دجسملا يف هقلعيف نيونقلاو ونقلاب يتأي لجرلا ناكو « هتلقو هتراك ردق
 « هاصعب هبرضق ونقلا ىلأ ءاج اذإ مهدحأ ناكف ؛ ماعط محمل سيل ةفصلا لهأ

 ونقلاب لجرلا يقي ريخلا يف بغري ال نمم سان ناكو « لكأيف رفلاو رسبلا طقسيف
 اهبأي إف : ىلاعتو كرابت هللا لزنأف ؛ ةقلعيف ركسنا دق ونقلابو فشحلاو صيشلا هيف

 اومميت الو ضرألا نم مكل انجرخأ امو عبسك ام تابيط نم ارقفنأ اونمآ نيذلا
 مكدحأ نأ ولو » : لاق ‹ & هيف اوضمغت نأ الإ هيدخآب عسلو نرقفنت هنه ثيبخلا

 كلذ دعب انكف :لاق ١. ءايح وأ ضامغإ ىلع الإ هذخأي مل ؛ىطعأ املثم هيلإ يدهأ
 يرافغلا وه كلام وبأو . بيرغ نسح ثيدح اذه . هدنع ام حلاصب اندحأ ينأي

 ناوزغ همسا : لاقيو

 . اذه نم ائيش يدسلا نع يروثلا ىور دقو

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 755 ص 7 + ) ةبيش يأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ليئارسإ نع ىموم نب هللا ديبع
 . نسح ثيدح وهو

 :( ۳١ ص ه ج ) هللا همحر يتاسنلا مامإلا لاق

 انثدح : لاق - ءاقرزلا يبأ نبا : ينعي - ديزي نب ديز نب نوراه انربخأ

 نأ رجح نب لئاو نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع نايفس انثدح : لاق يه

 الولخم اليصف هاتاف الجر أف ايعاس ثعب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 الالف نإو هلوسرو هللا قدصم انثعب » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف

 ءاجف ؛ لجرلا كلذ غلبف « هلبإ يف الو هيف كرابت ال مهللا . الولخم اليصف هاطعأ

 قولا



 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هيبن ىلإو لجو زع هللا ىلإ بوتأ : لاقف ءانسح ةقانب
 . « هلبإ يفو هيف كراب مهللا ٠ : ملسو هلآو هيلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ملسو

 . نسح ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( 17١١ ص * + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأ دقو
 نع بيلك نب مصاع نع نايفس انث ةفيذح وبأ انث زيزعلا دبع نب يلع انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعب : لاق هنع هللا يضر رجح نب لئاو نع هيبأ

 اذه : لاقف ء لوزهم لاخلا ءريس لولخم ليصفب ءاجف ةقدص ىلع الجر ملسو

 ربنملا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا دعصف « ينالفلا نالف ةقدص نم

 نالف ىلإ بهذف « ةقدصلا ىلع يلوسر تلعب ينإ » : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف

 ءاعد لجرلا غلبف « هلبإ يف هل هللا كراب ال ءلولخلا ليصفلا اذهب ءاجف «نالف نبا
 يبنلا ىلإ ىهتنا ىتح اهلتي اًموك ةقانب ءاجف ؛ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبن
 ىتثأو هللا دمحف « ربنملا دعصف « هيلإ اهعفدف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاعد هخلب ينالفلا نالف نب نالف نإ » : لاق مث « هيلع
 . « هلبإ يفو هيف هللا كراب اموكلا ةقانلا هذبب ءاجف ؛ ملسو هلآ

 ةجاح ريغل لاؤسلا ميرحت

 : ( 4 ص ۴ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ديعس يأ نع حلاص يأ نع شمعألا نع ركب وبأ انث رماع نب دوس انث
 «ءانثلا نانسحي انالفو انالف تعمس دقل « هللا لوسر اي :رمع لاق :لاق يردخلا

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف : لاق . نيرانيد امهتيطعأ كنأ ناركذي
 امف ةئام ىلإ ةرشع نم هتيطعأ دقل « كلذك وه ام االف هللاو نكل » : ملسو

 نوكت : ينعي - « اهطبأتي يدنع نم هتلأسم جرخيل جدحأ نإ هللاو امأ «كاذ لوقي

 امف » : لاق ؟ مهايإ اهرطعت مل « هللا لوسر اي :رمع لاق :لاق - اران هطبإ تحت

 . « لخبلا يل هللا ىبلأيو كاذ الإ نوبأي ؟ عنصأ

 . حيحصلا لاجر هلاجر ‹ حيحص ثيدح اذه
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 ركب وبأ انث مدآ نب ىي انث :لاقف ١5( ص) اضيأ دمحأ مامإلا هجرخأو
 هللا لوسر اه :رمع لاق :لاق يردخلا ديعس ينأ نع حملاص ينأ نع شمعألا نع
 لوقي ال نالف نكل » : لاق . نيرانيد هتيطعأ كنأ ركذ ؛ اريح لوقي انالف تعمس

 « نيتئاملا ىلإ ٠ : لاق وأ « ةثئاملا ىلإ ةرشعلا نيب ام هتيطعأ دقل .هب ينثي الو كلذ
 .«ران الإ مهل يه امو ءاطبأتم اهب جرخيف هايإ اهيطعأف ةلأسملا يتلأسيل مهدحأ نإر»

 «ينولأسي نأ الإ نوبأي مهنإ ٠ :لاق ؟ مهيطعت ملف للا لوسر اي :رمع لاق
 . « لخبلا يل هللا ىنأيو

 ١58(: ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 قاحسإ ينأ نع ليئارسإ انث : الاق ريكب ينأ نب ىحيو مدآ نب ىببي انث
 نم » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةداتج نب يشبح نع

 . « رمجلا لكأي امتأكف ؛ رقف ريغ نم لأس
 ةدانج نب يشبح نع قاحسإ ينأ نع ليئارسإ انث يريبزلا دمحأ وبأ انث

 نم لأس نم » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق

 .حيحص ثيدح اذه

 :( ”4 ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 رجاهملا نب دمحم انربخأ "”نيكسم انريخأ يليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح
 مدق : لاق ةيلظنحلا نب لهس انربخأ يلولسلا ةشبك يلأ نع ديزي نب ةعيبر نع

 سباح نب عرقألاو نصح نب ةنييع ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع
 ذأف عرقألا امأف . الأس امب امه بتكف ةيواعم رمأو الأس امب ام رمأف ؛ هالأسف

 هيلع هللا لص يبنلا أو « هباتك ذخأف ةنييع امأو « قلطناو هتمامع يف هفلف هباتك
 يردأ ال اباتك يموق ىلإ الماح ينارتأ « دمحم اب : لاقف هناكم ملسو هلآ ىلعو

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلوقب ةيواعم ربخأف « سملتملا ةفيحصك هيف ام
 هدنعو لأس نم » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؛ ملسو هلآ

 .ريكب نبا :وهو (۱)
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 ٠ منهج رمج نم ٠ :رخآ عضوم يف ليفنلا لاقو « راتلا نم رثكتسي امنإف ؛ هينغي ام

 ىنغلا امو : رخآ عضوم يف يليفنلا لاقو - ؟ هينغي امو « هللا لوسر اي : اولاقف

 يليفنلا لاقو . ؛ هيشعيو هيدغي ام ردق ١ : لاق - ؟ ةلأسملا هعم يغبني ال يذلا

 . « مويو ةليل ٠ وأ « ةليلو موي عبش هل نوكي نأ ١ : رخآ عضوم يف

 . تركذ يتلا ظافلألا هذه ىلع ارصتخ هب انثدح ناكو
 . حيحصلا لاجر هلاجرو ؛ حيحص ثيدح اذه

 : 0۸١ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 رياج نب ديزي نب نمحرلا دبع ينئدح ملسم نب ديلولا ينثدح هللا دبع نب يلع انث
 ةيلظنحلا نب لهس عمم هنأ يلولسلا ةشبك ربأ ينثدح :لاق ديزي نب ةعيبر ينثدح :لاق

 الأس عرقألاو ةنييع نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هلا ىلص هللا لوسر بحاص يراصنألا

 امه هب بتكي نأ ةيواعم رمأف ؛ اعيش ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 . امهيلإ هعفدب رمأو ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر اهمتخو « لعفف
 « هتمامع يف هدقعو هلبقف « هب ترمأ يذلا هيف : لاق ؟ هيف ام : لاقف ةنبيع امأف
 ةفيحصك ابيف ام يردأ ال ةفيحص لمحأ :لاقف عرقألا امأو .نيلجرلا مكحأ ناكو
 . امملوقب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيواعم ربخأف ! سملخملا
 ىلع خانم ريعبب رمف ةجاح يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جرخو
 نأ » : لاقف هلاح ىلع وهو راهنلا رخآ هب رم مث « رابنلا لوأ نم دجسملا باب
 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف « دجوي ملف يغتباف « ؟ ريعبلا اذه بحاص
 - انامس اهوبكراو ءاحاحص اهوبكرا مث «مئاهبلا هذه يف هللا اوقتا » :ملسو هلا
 . ٠ منهج ران نم رثكتسي امتإَف هينغي ام هدنعو لأس نم هنإ - افنا.طخستملاك
 . « هيشعي وأ هيدغي ام 9 : لاق ؟ هينغي امو « هللا لوسر اي : اولاق

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( "4 ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 نب نمحرلا دبع انربخأ : الاق رامع نب ماشهو ديعس نب ةبيتق انثدح
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 هيأ نع يردخلا ديعس يبأ نب نمحرلا دبع نع ةيزغ نب ةرامع نع لاجرلا ينأ
 هلو لأس نم » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ديعس ينأ

 : لاق - ةيقوأ نم ريخ يه ةتوقايلا يتقان : تلقف « فحلأ دقف ؛ ةيقوأ ةميق

 . انيش هلأسأ ملف تعجرف - امهرد نيعبرأ نم ريخ : ماشه

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ةيقوألا تناكو : هثيدح يف ماشه داز

 . اهرد نيعبرأ ملسو هلا ىلعو

 يأ نب نمحرلا دبع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه
 « نسحلا نع هثيدح لزني ال هنأ رهاظلاو « هيف ةمئألا لوق فلتخا دقو « لاجرلا

 . ملعأ هللاو

 . (۹۸ ص ه + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 :( ٤۷٤ ص ١ + ) هللا همحر يمرادلا مامإلا لاق

 ديعس انث - عيرز نبا : وه - ديزي انث يشاق رلا هللا دبع نب دمحم انربخأ

 هللا لوسر ىلوم نابوث نع ةحلط يبأ نب نادعم نع دعجلا ينأ نب ماس نع ةدانق نع

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . « ههجو يف انيش تناك ينغ اهنع وهو ةلأسم ساتلا لأس نم »
 . ( ۲۸١ ص ه + ) دمحأ مامإلا هجرخأ دقو « حيحص ثيدح اذه

 ( ٠٠٤٤ ص ٣ + ) ةيلاعلا بلاطملا يف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق
 : هللا هظفح رهاط نب مساب : خألا قيقحتب

 نع روصنم نع ليئارسإ نع ىسوم نب هللا ديبع انثدح : ركب وبأ لاقو
 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع ملاس

 .«رانلا الإ هنضح يف لمحي امو قلطنيف هيطعأف ينلأسيف مكنم ينيتأي لجرلا نإ»

 . ھا. حيحص

 ةبيش يأ نب دمحم نب هللا دبع : وه ركب وبأ : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . دعجلا يلأ نبا : وه ملاسو
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 لاؤسلا كرت لضف
 :(هال ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةيلاعلا بأ نع "”هصاع نع ةبعش انربخأ ينأ انربخأ ذاعم نب هللا ديبع انثدح

 - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم نابوث ناكو : لاق - نابوث نع
 لاسي الأ يل لفكي نم ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق
 . ايش ادحأ لأسي ال ناكف « انأ : نابوث لاقف . « ةنجلاب هل لفكتأو ائيش سانلا

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 (9" ص © + ) يئاسنلا هجرخخأ ثيدحلا

 ( ه88 ص ١ + ) هجام نباو

 نب نمحرلا دبع نع سيق نب دمحم نع بئذ يأ نبا قيرط نم اجرحأ
 . هب نابوث نع ديزي

 ناطلسلا لاؤس

 :( 48 ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب ديز نع ريمع نب كلملا دبع نع ةبعش انربخأ يرمع نب صفح انثدح
 لئاسملا » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةرمس نع يترازفلا ةبقع

 كرت ءاش نمو ههجو ىلع ىقبأ ءاش نمف ؛ ههجو لجرلا اهب حدكي ء حودك
 . « اني هنم دجي ال رمأ يف وأ ناطلس اذ لجرلا لأسي نأ الإ

 «يرازفلا ديز نب ةبقع الإ «حيحصلا لاجر هلاجرو «حيحص ثيدح اذه

 . يئاسنلا هقثو دقو

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو (708 ص ؟ ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . ( ٠١٠١ ص هاج ) يئاسنلا هجرخأو

 . نارهم نب عيفر : وه ةيلاعلا وبأو « لوحألا ناميلس نب مصاع )١(
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 طعب مل اذإ بضغ نم
 : ( 7١28 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب دمحم نب ةديبع وبأ ينثدح قاحسإ نبأ نع يأ انثدح بوقعي انثدح

 : لاق لفون ني ثراحلا نب هللا دبع ىلوم مساقلا ينأ مسقم نع رساي نب رامع
 وهو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع انينأ ىتح يثيللا بالك نب ديلتو انأ تجرخ
 هللا ىلص هللا لوسر ترضح له : هل انلقف « هديب هيلعن اقلعم تيبلاب فوطي

 نم لجر لبقأ «معن :لاق ؟ نينح موي يميقلا هملكي نيح ملسو هلآ ىلعو هيلع
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع فقوف < « ةرصيرخلا وذ :هل لاقي ممت ينب

 ؟ مويلا اذه يف تعنص ام تير دق « دمحم اي : لاق « سانلا يطعي وهو ملسو

 : لاق « ؟ تيأر فيكف « لجأ :  ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلصي هللا لوسر لاقف

 مث « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بضغف : لاق . تلدع كرأ مل

 باطخلا نب رمع لاقف (!؟ نوكي نم دنعف يدنع لدعلا نكي مل نإ كحيو» :لاق

 نوكيس هنإف ؛ هوعد ءال و : لاق ؟ هلتقأ الآ « هللا لوسر اي : هنع هللا يضر

 رظني « ةيمرلا نم مهسلا جرخي اك هنم اوجرخي ىتح نيدلا يف نوقمعتي ةعيش هل
 دجوي الف قونلا يف مث ۽ ءيش دجوي الف حدقلا يف مث ۽ ءيش دجوي الف لصنلا يف
 . 2 مدلاو ثرفلا قبس « ءيش

 دمحم همسا اذه ةديبع وبأ : - دمحأ نب هللا دبع : وه- نمحرلا دبع وبأ لاق

 ملعن الو « ديز نب يلع الإ هنع وري مل رامع نب دمحم نب ةملس.:هوخأو «ةقث

 . سأب هب سيل مسقمو « هربخ
 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۳۲ ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع انثدح
 : ىلهأ يل لاق « دقرغلا عيقبب يلهأو انأ تلزن : لاق هنأ دسأ ينب نم لجر نع

 اولعجف « هلكأن ائيش انل هلسف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر ىلإ بهذا
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 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تبهذف « مهتجاح نم نوركذي
 : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو هلأسي الجر هدنع تدجوف

 « يرمعل : لوقي وهو بضغم وهو هنع لجرلا لوف « كيطعأ ام دجأ الو
 بضغي ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ؛ تعش نم يطعتل كنإ

 .امهرد نوعبرأ ةيقوألاو .« ةيقوأ هلو مكنم لأس نم .! هيطعأ ام دجأ ال نأ يلع

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مدقف . هلأسأ ملو تعجرف : لاق

 هللا اناعا ىح لاق اي وك = هتم اهلا قف + بيزو ريعش كلف دعي :ملسو

 . لجو رع
 . كلام لاق اک يتروثلا هاور اذكه : دواد وبأ لاق

 « هوطعأف هللاب لاس نهو

 :( 26 ص ه ج ) هللا هر دواد وبأ لاق

 هللا دبع نع دهاجم نع شمعألا نع ريرج انربخأ ةبيش ينأ نب ناهع انئدح
 ذاعتسا نم 9 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لومر لاق : لاق رمع نبا

 افورعم مكيلإ عنص نمو «هوبيجأف اعد نمو «هوطعأف هللاب لأس نمو ؛هوذيعأف هللاب
 . « هومتأفاك دق هنأ اورت ىتح هل ارعداف هب "اوفاکت ام اودجت مل نإف « هوفاكف

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . (۸۲ ص ه + ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 سفن فارشإ الو ةلأسم ريغ نم لام هاتأ نم

 : ( 7٠١ ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 5 مزاج الو بصان ريغل نونلا تفذح )0(
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 ةلأسم ريغ نم هيحأ نع فورعم هغلب نم :  لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . « هيلإ لجو رع هللا هقاس قزر وه امنإف هدري الو هلبقيلف ؛ سفن فارشإ الو

 بقلملا نمحرلا دبع نب دمحم : وه دوسألا وبأو « حيحص ثيدح اذه

 . ةورع متيب

 .( 775 ص ۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 هنم نم ريذحتلاو لخبلا مذ يف ءاج ام

 1١١١(: ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق
 جاجحلا نع دوسألا نب ديمخ انثدح : لاق دوسألا يأ نب هللا دبع انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رباج انثدح : لاق ريبزلا وبأ ينثدح : لاق فاوصلا

 ىلع « سيق نبا دج : انلق ٠ ؟ ةملس ينب اي ديس نم ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . « حومجلا نب ورمع مكديس لب ؟ لخبلا نم أودأ ءاد يأو » : لاق « هلخبن انأ

 هللا ىلص هللا لوسر نع ملوي ناكو « ةيلهاجلا يف مهمانصأ ىلع ورمع ناكو
 . جوزت اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۱۱١ ص ه ج ) هللا همحر داود وبأ لاقو

 نب هللا دبع نع ةرم نب ورمع نع ةبعش انربخأ رمع نب صفح انثدح
 هللا ىلص هللا لوسر بطخ : لاق ورمع نب هللا دبع نع ريثك يآ نع ثراحلا
 ؛ حشلاب مكلبق ناك نم كله امنإف « حشلاو ايإ » : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . « اورجفن روجقلاب مهرمأو  اوعطقف ةعيطقلاب مهرمأو « اولخبف لخبلاب مهرمأ
 دقو يديبزلا ريثك ابأ الإ « حيحصلا لاجر هلاجر  حيحص ثيدح اذه

 . يئاسنلا هقثو

 : ( 18207 ص ۷ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع يلع نب ىموم نع ديزي نب هللا دبع نع حارجلا نب هللا دبع انثدح
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وقي ةريره ابأ تعمس : لاق ناورم نب زيزعلا دبع نع هيبأ
 هللا لوسر تعم“ : ل

 .؛ علاخ نبجو علاه حش لجر يف ام رش : :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . نسح ثيدح اذه

 اشدح : لاقف (54١و ١١ ص هج ر دمحأ مامإلا هاور ثيدحلا

 . هب « هيبأ نع = ىلع نبا : ينعي - ىموم نع يدهم نب نمحرلا دبع

 نب لضفلا : هللا همحر لاقف ( 48 ص 4 + ) ةبيش ينأ نب ركب وبأو

 . هب « ىلع نب یسوم نع نيكد

 :(194 ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ثيللا انربخأ : الاق يلمرلا بهوم نب دلاخ نب ديزيو ديعس نب ةبيتق انثدح

 يأ « هللا لوسر اي : لاق هنأ ةريره يأ نع ةدعج نب ىيحي نع ريزلا يبأ نع

 . « لوعت نمب أدباو « لقملا دهج ٠ : لاق ؟ لضفأ ةقدصلا

 دقو « ةدعج نب ىي الإ ‹ حيحصلا لاجر هلاجرو « نسح ثيدح اذه

 . يفاسنلاو متاح وبأ هقثو

 :( 4 ص ۳ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ديعس يأ نع حلاص ينأ نع شمعألا نع ركب وبأ انث رماع نب دوسأ انث

 ءانثلا نانسحي انالفو االف تعم“ دقل « هللا لوسر اي : رمع لاق : لاق يردخلا

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف : لاق نيراتيد امهتيطعأ كنأ ناركذي

 امف ةئام ىلإ ةرشع نم هتيطعأ دقل « كلذك وه ام انالف هللاو نكل و : ملسو

 نوكت : ينعي - « اهطبأتي يدنع نم هتلأسم جرخيل مدحأ نإ هللاو امأ كاذ لوقي

 امف 3 : لاق ؟ مهايإ اهيطعت مل « هللا لوسر اي : رمع لاق : لاق - اران هطبإ تحت

 . ؛ لخبلا يل هللا ىأيو كاذ الإ نوبأي ؟ عنصأ

 . حيحصلا لاجر هلاجر ‹ حيحص ثيدح اذه

 ركب وبأ انث مدآ نب ىيحي انث : لاقف ( ١١ ص ) اضيأ دمحأ مامالا هجرخأو

 هللا لوسر اي :رمع لاق : لاق يردخلا ديعس يأ نع حلاص يلأ نع شمعألا نع

 لوقي ال نالف نکل ٠ : لاق « نيرانيد هتيطعأ كنأ ركذ « اريخ لوقي انالف تعم
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 - نيتئاملا ىلإ : لاق وأ - ةئاملا ىلإ ةرشعلا نيبام هتيلععأ دقل « هب ينثيالو ال كلذ

 .« ران الإ مهل يهامو اطبأتم اهب جرخيف ؛ هايإ اهيطعأف ةلاسملا ينلأسيل مهدحأ نإو

 ينولأسي نأ اإ نؤبأي مهنإ ٠ :لاق؟ مهيطعت ملف « هللا لوسر اي : رمع لاق
 . « لخبلا يل هللا ىبأيو

 ةقدصلا يف عوجرلا مذ

 :( 441٠١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 بيعش نب ورمع نع - ملعملا : ينعي - ناوكذ نب نيسح انربخأ ديزي انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص' يبنلا ىلإ هاعفر سابع نباو رمع نبا نأ سواط نع
 يطعي اميف دلاولا الإ ؛ اهيف عجريف ةيطعلا يطعي نأ لجرل لحي ال » : لاق هنأ

 عبش اذإ ىتح لكأ بلكلا لثمك ؛ ابيف عجري مث ةيطعلا يطعي يذلا لثمو « هدلو
 .( هئيق يف عجر مث « عاق

 . نسح ثيدح اذه

 : )۳ ) هللا هجر دمحأ مامالا لاقو

 . هب « ملعملا نيسح انثدح رفعج نب دمحم انثدح

 . ملسمو يراخبلا يف سابع نبا ثيدح امأو

 رسعملا:راظنإ لضف

 1 ص هاج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةديرب نب ناميلس نع ةداحج نب دمحم انث ثراولا دبع انث نافع انث

 رظنأ نم ١ : لوقي ملسو هلآو ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هيأ

 هلف ارسعم رظنأ نم » : لوقي هتعم مث :لاق « ةقدص هلثم موي لكب هلف ؛ ارسعم

 ارسعم رظنأ نم » : لوقت « هللا لوسر اي كتعم“ : تلق « ةقدص هيلثم موي لكب
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 مري لكب هلف ارسعم رظنأ نم » : لوقت كتعمس مث « ةقدص هلثم موي لكب هلف
 « نيدلا لح اذإف « نيدلا لحي نأ لبق ةفدص موي لكب هل ١ : لاق « ةقدص هيلثم

 . « ةقدص هيلثم موي لكب هلف هرظنأف

 . حيحص ثيدح اذه

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو ( ۲۹ ص ۲ + ) احلا هجرخأ دقو

 ناميلسل جرخي مل يراخبلاف , ملسم طرش ىلع وه امنإو - لاق اذك - هاجرخي ملو
 . ةديرب نبا

 هيلع هللا ةمعن رثآ ريلف الام هللا هاتآ نم

 : (۱۳۷ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 كلام هيبأ نع صوحألا يلأ نع قاحسإ يبأ نع نايفس انث :لاق دمحأ وبأ انث

 يب رميف ينيرقي الو ينفيضي الف هب رمأ لجرلا « هللا لوسر اي : تلق : لاق

 نم كل له » : لاقف ةئيلا ثر ينارف : لاق « هرقأ لب ءال » : لاق ! هيزجأف

 : لاق مئغلاو لبإلا نم لاملا لك نم لجو زع هللا يناطعأ دق : تلقف « ؟ لام
 . ( كيلع هللا ةمعن رثأ ريلف »

 اسلدم ناك نإو قاحسإ وبأو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح

 دمحأ دنسم يف ا ريمع نب كلملا دبع هيلع هعباتو « ةبعش هنع هاور دقف

 . ( ٤۷۳ ص ) + ٣

 هللا ليبس يف جحلا يف ةقفنلا

 : ( ۳۸ ص ۲ + ) راتسألا فشك يف اک هللا همحر رازبلا مامإلا لاق

 قلط نع لفلف نب راتخا نع ليضف نب دمحم انث برح نب يلع انثدح
 : تلقف « هيلع جحت المج قيلط مأ ينم تبلط : لاق قيلط يلأ نع بيبح نبا

 : لاقف ملسو هلاو ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف « هللا ليبس يف هتلعج دق
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 .«ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع نإو «هللا ليبس يف ناك ؛اهبتيطعأ ول '”تقدصو

 لإ يقتريف عبوت دق هنكل « ليضف نب دمحم لجأ نم « نسح ثيدح اذه

 . هلل دمحلاو « ةحصلا

 :( ٤١ ص ١ + )ىنكلا يف ينالودلا لاق

 : لاق يبأ انث : لاق صفح نب رمع ينثدح : لاق بوقعي نب ميهاربإ انثدح

 مهثدح قلط ابأ نأ يرصبلا بيبح نب قلط ينثدح : لاق لفلف نب راتخلا ينثدح

 «ةقانو ل هل ناكو ءقيلط ابا اب جلا رضخ : هل تلاقف هتنأ قيلط مأ هتأرما نأ

 : لاق < هيلع جحت لمجلا امطعي نأ هتلأسف « لمجلا ىلع وزغيو ةقانلا ىلع جحي

 هينطعأف هللا ليبس يف جحلا نإ : تلاق « هللا ليبس يف هتسبح ينأ يملعت ملأ

 تنأ جحو « كتقان ينطعأف : تلاق « كيطعأ نأ ديرأ ام : لاق « هللا كمح ري

 : لاق « كتقفن نم ينطعأف : تلاق يسفن ىلع اهب كرثوأ ال : لاق « لمجلا ىلع

 ول كنإ :تلاق « ۽ مكل لزنأ امو هب جرخأ ام يلايع نعو ينع لضف يدنع ام
 هللا لوسر تيتأ اذإف : تلاق « اهيلع تيبأ املف : لاق < هللا كفلخأ ينتيطعأ

 « كل تلق يذلاب هربخأو « مالسلا ينم هئرقاف ملسو هلآو ىلعو هيلع هللا لص

 + ماا اهم هكذا مليلو لاوس ور الع لل رسل 0 لاق

 ناك ؛ لمجلا اهتيطعأ ول قيلط مأ تقدصو : لاق قيلط مأ تلاق يذلاب هتربخأو

 نم اهتيطعأ ولو هللا ليبس يف تنكو تناك كقان اهتيطعأ ولو « هللا ليبس يف

 ةرمع » :لاق ؟ لدعي ام« هللا لوسر اي كلأست اهنإو : لاق « هللا اهكفلخأ كتقفن

 . « ناضمر يف

 :( 354 ص ۲۲ ج ) ريبكلا يف هللا همحر يناربطلا لاقو

 ميحرلا دبع انث يدع نب فسوي انث حرسلا نب رهاطلا يأ نب ورمع انث

 . هب « لفلف نب راتخنا نع ناميلس نبا

 )١( هذه دعب يتلا ينالودلا ةياور نم ملعي طقس وأ راصتخا اته .
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 ةاكزلا ءاتيإ لضف

 : ( ٠١ ص ١ + ) هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق

 ىسيع نب دمحم انثدح : لاق لالب نب راكب نب دمحم نب نوراه انربخأ

 هللا ديبع نب رسب ينثدح : لاق دقاو نب ديز انثدح : لاق عيم نب مساقلا نبا

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ءادردلا ينأ نع ينالوخلا سيردإ ينأ نع
 اقح ناك ؛ اعيش هللاب كرشيال تامو ةاكزلا ىنآو|ةالصلا ماقأ نم ٠ : ملسو هلآو

 « هللا لوسر اي : انلقف ؛ هدلوم يف تام وأ رجاه هل رفغي نأ لجو زع هللا ىلع
 نيتجرد لك نيب ةجرد ةئام ةنجلل نإ » : لاقف ؟ اهب اورشبتسيف سانلا اهب ربخت الأ

 ىلع قشأ نأ الولو « هليبس يف نيدهاجملل هللا اهدعأ ضرألاو ءامسلا نيب اك
 تدعق ام يدعب اوفلختي نأ مهسفنأ بيطت الو هيلع مهلمحأ ام دجأ الو نينمؤملا
 . « لتقأ مث ايحأ مث لتقأ ينأ تددولو ةيرس فلخ

 . نسح ثيدح اذه

 : (۲۳۸ ص ۳ ج ) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا لاق

 ةيواعم انربخأ بابحلا نب ديز انربخأ يفوكلا نمحرلا دبع نب ىسوم انثدح
 تعمس : لوقي ةمامأ ابأ تعمس : لاق رماع نب ملس ينثدح : لاق حلاص نبا

 هللا اوقتا» :لاقف عادولا ةجح يف بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ؛ مكرمأ اذ اوعيطأو مكلاومأ ةاكز اودأو م رهش اوموصو مكسمح اولصو مكبر

 : لاق ؟ ثيدحلا اذه تعمس < ذنم : ةمامأ ينأل تلق : لاق « مكبر ةنج اولخدت
 . ةنس نيثالث نبا انأو

 . حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 : ۲١١( ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 تعم : لاق رماع نب ملس ينثدح حلاص نب ةيواعم انث بابحلا نب ديز انث

 سائلا بطني ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم : لوقي ةمامأ ابأ
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 : لوقي لواطتي لحرلا زارغ يف هلجر عضاو ءاعدجلا ىلعوهو عادولا ةجح يف

 مكبر اودبعا » : لاق ؟لرقت ام : موقلا رخآ نم لجر لاقف « ؟ نوعمست الأ و

 ولخدت ؛ مكرمأ اذ اوعيطأو مكلاومأ ةاكز اودأو مك رهش اوموصو مكسمخ اولصو

 . « مكبر ةنج

 .ةنس نيثالث نبا انأو :لاق ؟ ةمامأ ابأ اي ثيدحلا اذه تعمس كذمف :هل تلق

 ةيواعم نع نمحرلا دبع انث :(7317 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « حلاص نبا

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۳۰۰ ص ٤ ج ) هللا ههر قازرلا دبع مامالا لاقو

 ريخشلا نب هللا دبع نب ءالعلا يأ نع يريرجلا ديعس نع رمعم انربخأ
 ؟ ةعقرلا هذه أرقي ءىراق مكيف له : لاقف « دبرملاب نحنو يلارعأ انءاج : لاق

 هللا لوسر دمحم يل هبتك باتك اذه : لاق يل اهوعرقاف : لاق ًأرقن انلك : انلق

 متدهش نإ مكنإءلكع نم يح ؛شيقأ نب ريهز ينبل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 سمخلا مجرخأو ةاكزلا متيتاو ةالصلا متمقأو هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال

 نونما مكنإف هيفصو ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا مهسو ةمينغلا نم
 اذه مكل بتك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ : انلق:لاق هللا نامأب

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذكأ ينورتأ معن : لاق ؟ باتكلا

 "للا دبع ابأ اي انثدح :انلقف هانعبتاف :لاق هذخأف باتكلا ىلع هديب برضف بضغو

 هتعمس : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر نم هتعمس ءيش نع

 ةثالث موصو « ربصلا رهش موص ردصلا رحو نم اريثك بهذي ام نإ و : لوقي

 . « رهش لك نم مای

 نكلو « طلتخم ءسايإ نب ديعس : وه يريرجلاو « حيحص ثيدح اذه
 لاق ؛عبوت دق هنإ مث . تارينلا بكاوكلا يف  طالتخالا لبق هنع ىور ارمعم

 : ليق دقو « هتينك الو همسا نوفرعي ال مهمأل ؛ هللا دبع اي : هلعلو « لصألا يف اذك (1)

 .. بلوت نب رملا هنإ
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 نع عيكو انثدح:( 76875 ص ١4 ج ) هللا همحر ةبيش يلأ نب ركب وبأ مامإلا
 . هب « ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي نع يسودسلا دلاخ نب ةرق

 ةاكزلا بوجو

 :(7 ص ه ج هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 ةيواعم نب مكح نع يلهابلا ةعزق وب انأ ةملس نب دامح انث نافع انث

 كتيتأ ام : تلقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تيتأ : لاق هيبأ نع

 كعب يذلابف - هيفك قبطو نافع انارأ - كيتا الأ هذه يعباصأ ددع تفلح ىتح
 نأ » : لاق ؟ مالسإلا امو : لاق « مالسإلا ٠ : لاق ؟ هب كثعب يذلا ام قحلاب
 « ةبوتكملا ةالصلا يلصتو « ىلاعت هللا ىلإ كهجو هجوت نأو « ىلاعت هلل كبلق ملسي
 ةبوت دحأ نم لجو زع هللا لبقي ال ناريصن ناوخأ ء ةضورفملا ةاكزلا يدؤتو
 اذإ اهمعطت » : لاق ؟ هيلع اندحأ ةجوز قح ام : تلق . « همالسإ دعب كرشأ

 « رجهت الو « حبقت الو « هجولا برضت الو « تيستكا اذإ اهوسكتو « تمعط
 ىلعو انابكرو ةاشم» ماشلا وحن ىلإ هديب أموأو ؛انهاه نورشحت» :لاق 6 تيبلا يف الإ

 نع برعي ام لوأو « مادفلا مكهاوفأ ىلعو «ىلاعت هللا ىلع نوضرعت مكهوجو
 هعنميف هدنع لضف نم هلأسيف هل ىلوم يني ىلوم نم ام » : لاقو « هذخف مدحأ

 .همع نبأ :لوملاب ينعي : نافع لاق « ءاضقلا لبق هسبني اعاجش هيلع هللا هلعج الإ

 ادلوو الام ىلاعت هللا "”هسغر مكلبق ناك نمم الجر نإ » : لاقو : لاق
 :اولاق ؟ مكل تنك بأ يأ :هدلول لاق رضتحا املف رخآ ءاجو رصع بهذ ىتح
 نأ تم انأ اذإ اورظنا مككتم يلام تذحأ الإو « يعيطم متنأ له :لاقف بأ ريخ

 هللا لص هللا لوسر رادأو « سارهملاب ينوسرها مث اممح ينوعدت ىتح يلوقرحت
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « هيتبكر ءاذح هيدي ملسو هلآ ىلعو هيلع
 هديب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا يبن لاقو « « هللاو اولعفف ٠ : ملسو هلآ

 .ةيان .ها .ءاهلاو ةكربلاو ةمعنلا يف ةعسلا سغرلاو ءامهيف هيل كرابو امهنم هل رثكأ )١(
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 لاق « نافع لاق اذك « ىلاعت هللا لضأ يلعل “حار موي يف ينورذأ مث ١ اذكه

 متاق وه اذإف « كاذ هللاو اولعفف « هللا لضأ » : دامح نع لبش وبأ لاقو : يأ

 . كتفاخع نم : لاق ؟ هتلعف ام ىلع كلمح ام « مدا نباي :لاقف ىلاعت هللا ةضبق يف

 . « اهب ىلاعت هللا هافالتف : لاق

 . ريجح نب ديوس :وه ةعزق وبأو . حيحص ثيدح اذه

 :( 445 ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 . دابع نب لبش ينثدح ثراحلا نب هللا دبع انث

 : لاق ىنعملا دابع نب لبش انث - ريكب يأ نب ىبحي : ينعي - ريكب يآ نباو

 يزيبلا ةيواعم نب مكح نع ثدحي رانيد نب ورمع نع ثدحي ةعزق ابأ تعمس

 رشنو « اذكه تفلح ينإ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلل لاق هنأ هيبأ نع

 هللا ينثعب » : لاق ؟ هب ىلاعتو كرابن هللا كثعب يذلا ام يلربخت ىتح هيدي عباصأ

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش» :لاقإ؟ مالسإلا امو : لاق « مالسإلاب ىلاعتو كرابت

 لج هللا لبقيال ناريصن ناوخأ ةاكزلا يتؤتو ةالصلا مقتو هلوسرو هدبع اًدمحم

 جوز قح ام « هللا لوسر اي : تلق : لاق «همالسإ دعب كرشأ ةبوت دحأ نم زعو

 هجولا برضت الو تيستكا اذإ اهوسكتو تلكأ اذإ اهمعطت ٠ : لاق ؟ هيلع اندحأ

 انهاه نورشحت انهاه نورشحت انهاه » : لاق مث « تيبلا يف الإ رجب الو حبقت الو

 متنأ ةمأ نيعبس ةمايقلا موي نوفوت مكهوجو ىلعو ةاشمو انابكر - ائالث - نورشحت
 مادغلا مكهاوفأ ىلعو ةمايقلا موي نوتأت « ىلاعتو كرابت هللا ىلع اهمركأو مألا رخآ
 . « هذخف مكدحأ نع برعي ام لوأ

 . ١ نورشحت انهاه ىلإ » : لاقف ماشلا ىلإ هديب راشأف :ريكب يلأ نبا لاق
 ثيداحألا نم اذهو «ريجح نباديوس : وه ةعزق وبأو حيحص ثيدح اذه

 . اهاجرخي نأ اًملسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا

 ةليلو حار موي : لبقو « لام لجر : مهلوقك « ير وذ : يأ حار موي : ةياهنلا يف )١(
 . امهيف ميرلا تدتشا اذإ ةحار
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 ةبصنألا ضعب

 :( 14205 ص ۲+ ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 ليهس ينثدح لاق رمعم انأ : لاق هللا دبع انأ : لاق قاحسإ نب يلع انث

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يأ نع هيبأ نع اص يأ نبا
 ةقدص قاوأ سمخ نود اميف الو « ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل » : لاق
 . ( ةقدص دوذ سمخ نود اميف الو

 . كرابملا نبا : وه هللا دبعو « نسح ثيدح اذه

 .هب؛رمعم انأ :لاق هللا دبع انث :لاق باتع انث (4 "١ ص) هللا همحر لاقو

 ةقدصلا ىلع قحلاب لماعلا لضف

 : ( ۱٤۳ ص ٤ج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 رمع نب مصاع ينثدح : لاق قاحسإ نبا نع يأ انث : لاق بوقعي انث

 تممس : لاق يراصنألا دخن نب عفار نع ديبل نب دومحم نع يراصنألا ةداق نبا
 ةقدصلا ىلع قحاب للماعلا ؛ : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . « هتیب ىلإ عجري ىتح هللا ليبس يف يزاغلاك

 . نسح ثيدح اذه

 اهتاقدص يف لاومألا باحصأ ىلع ىدعتي ال

 :( 1١405 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 رضنلا وبأ ةيمأ يلأ نب مل اس انثدح قاحسإ نبا نع يآ انثدح بوقعي انثدح

 هدي يف هل ةفيحص هعمو ةرصبلا دجسم يف مت ينب نم خيش يلإ سلج : لاق
 ينع اينغم باتكلا اذه ىرتأ « هللا دبع اي : يل لاقف جاجحلا نامز يفو : لاق

 نم باتك اذه : لاق ؟ باتكلا اذه امو ؛ تلقف : لاق ناطلسلا اذه دنع ايش

YAY 



 انتاقدص يف انيلع ىدعتي الآ انل هبتك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ؟ باتكلا اذه نأش ناك فيكو اعيش كنع ينغي نأ نظأ ام هللاو ال : تلقف
 اقيدص يأ ناكو « اهعيبن انل لبإب باش مالغ انأو يأ عم ةنيدملا تمدق : لاق

 « هذه يلبإ يل عبف يعم جرحا : يأ هل لاقف هيلع انلزنف يميتلا هللا ديبع نب ةحلطل

 « دابل رضاح عيبي نأ ىبن دق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نإ : لاق

 نمي اقدصو ءافو لجر نم تيضر اذإف كلبإ ضرعتو سلجأف كعم جرخأس نكلو
 ابيرق ةحلط سلجو « انرهظ انفقوف قوسلا ىلإ انج رخف : لاق « هعيبب كترمأ ؛ كمواس

 تيضر معن : لاق ؟ هعيابأ : يأ هل لاق ء ىضرن ام اناطعأ اذإ ىتح لجرلا انمواسف

 : يأ لاق « انتجاح نم انغرفو « انلام انضبق املف « هانعيابف هوعيابف هءافو مكل
 يف انيلع ىدتعي الأ اًباتك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم انل ذخ
 نأ بحأ ينإ كلذ ىلع : لاق « ملسم لكلو « مكل اذه » :لاقف :لاق انتاقدص

 ىتح انب جرخف باتک ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم يدنع نوكي
 نإ « هللا لوسر اي : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوصر ىلإ انب ءاج
 ىدتعي ال اباتك هل بتكت نأ بحأ دقو انل قيدص ةيدابلا لهأ نم لجرلا اذه

 لكلو هل اذه » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاقف ؛ هتقدص يف هيلع

 ىلع باتك كنم يدنع نوكي نأ بحأ دق ينإ « هللا لوسر اي : لاق « ملسم

 . باتكلا اذه ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل بتكف : لاق . كلذ

 .٠ نسح ثيدح اذه

 يريراوقلا انثدح : هللا همحر لاقف ( ١5 ص ۲ + ) ىلعي وبأهجرخأ ثيدحلا

 هيفو . هب ءرضنلاوبأ ملاس انثدح قاحسإ نب دمحم انثدح عيرز نب ديزي انثدح

 انيلع ىدعت هللاو دقف ؛ اذه مكبحاص دنع يعفان هارتف : ملاسل لاق خيشلا نأ

 . هللاو نظأ ال : تلق : لاق !؟ انتاقدص يف
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 اهنم ذحؤت يتلا دلبلا ءارقف يف ةقدصلا فرصت

 :( ۲۹ ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نيصح نب نارمع ىلوم ءاطع نب مهاربإ انأبنأ يبأ انأبنأ يلع نب رصن انثدح
 عجر املف ةقدصلا ىلع نيصح نب نارمع ثعب ءارمألا ضعب وأ ادايز نأ هيبأ نع
 اهذخأن انك ثيح نم اهانذخأ 1؟ ينتلسرأ لامللو : لاق ؟ لاملا نيأ : نارمعل لاق
 اهعضن انك ثيح اهانعضوو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر دهع ىلع

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر دهع ىلع
 : نيعم نبا لاق ةنوميم يلأ نب ءاطع نب ميهاربإو « نسح ثيدح اذه

 . حلاص
 . ( هاله ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 هتاکز ىدؤت ال يذلا زنکلا يف ءاج ام

 ١65(: ص ٠١ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 تماصلا نب هللا دبع نع نسحلا يلأ نب ديعس نع ةدانق انث مامه انث نافع انث

 « هجئاوح يضقت تلعجف « هل ةيراج هعمو هؤاطع جرخف رذ يأ عم ناك هنأ

 : هل تلق : لاق « اسولف هب يرتشت نأ اهرمأف : لاق « عبس اهعم لضفف : لاق
 نا انی لع نإ لاق ؟ كب لزني فيضلل وأ ! كبونت ةجاحلل هترخدا ول

 . لجو زع هللا ليبس يف هغرفي ىتح هبحاص ىلع رمج وهف هيلع يكوأ ةضف وأ بهذ ايأ
 . حيحص ثيدح اذه

 نب مامه انأ ديزي انث : ( ١١8 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 , هب ١ یی
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 صرخلا يف ءاج ام

 : ۲۸۰ ص ٩ + ) هللا همر دواد وبأ لاق

 نع نامهط نب مهاربإ نع قباس نب دمحم انربخأ فلخ يلأ نبا انثدح
 هللا لوسر مهرقأف « رييخ هلوسر ىلع هللا ءافأ امل : لاق هنأ رباج نع رييزلا يآ

 هللا دبع ثعبف « مهنيبو هنيب اهلعجو « اوناك اک ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص
 . مهيلع اهصرخف ةحاور نبأ

 نبا انأبنأ : الاق ركب نب دمحمو قازرلا دبع انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح

 ةحاور نبا اهصرخ : لوقي هللا دبع نب رباج عمم هنأ ريبزلا وبأ ينربخأ : لاق جرج

 مهيلعو رمتا اوذخأ ةحاور نبا مهريخ امل دوهيلا نأ معزو « قسو فلأ نيعبرأ

 . قسو فلأ نورشع

 . نسح ثيدح اذه

 ةاكزلا ةدئاف

 41١(: ص ه ج هللا همحر دواد وبأ لاق

 انريخأ يلأ اتربخأ يهراحلا ىلعي نب ىيحي انربخأ ةبيش يلأ نب نافع انثدح

 : ةيآلا هذه تلزن امل : لاق سابع نبا نع دهاجم نع سايإ نب رفعج نع ناليغ

 لاقف ؛ نيملسملا ىلع كلذ ربك : لاق « ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو
 هذه كباحصأ ىلع ربك هنإ هللا يبن اي : لاقف قلطناف « مكنع جرفأ انآ : رمع
 ةاكزلا ضرفي مل هللا نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ ةيآلا

 : لاق « كدعب نمل نوكتل ثيراوملا ضرف اغإو « مكلاومأ نم يقب ام بيطيل الإ
 اذإ ؛ ةحلاصلا ةأرملا : ءرملا ركي ام ريخب كربخأ الأ و : هل لاق مث ء رمع ربكف
 . « هتظفح امنع باغ اذإو « هتعاطأ اهرمأ اذإو « هترس اهيلإ رظن

 . ملسم طرش لع حيحص ثيدح اله
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 مشاه ينب ىلع ةقدصلا ميرحت
 : 54 ص ۳ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 نب هللا دبع انربخأ ملاس نب ىسوم نع ثراولا دبع انربخأ ددسم انثدح

 : انم باشل انلقف مشاه ينب نم بابش يف سابع نبا ىلع تلخد : لاق هللا ديبع

 رهظلا يف أرقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكأ : سابع نبا لس
 هذه ! اًشمخ : لاقف ؟ هسفن يف أرقي ناك هلعل : هل ليقف . ال : لاقف ؟ رصعلاو
 سانلا نود انصتخا امو « هب لسرأ ام غلي ارومأم ادبع ناك « ىلوألا نم رش
 الأو « ةقدصلا لكأن الأو « ءوضولا غبست نأ انرمأ : لاصخ ثالثب الإ ءيشب

 . سرفلا ىلع رامحلا يزنن

 . تاقث هلاجرو خيحص ثيدح اذه

 . 274 ص 5 + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا
 . حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو ( *5ه5 ص ه + ) يذمرتلاو

 : ( 19778 ) هللا همحر .دمحأ مامإلا لاق

 ءاروحلا ينأ نع ميرم ينأ نب ديرب ينثدح ةيعش نع ديعس نب ىسحي انثدح
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ركذت ام : يلع نب نسحلل تلق : لاق يدعسلا
 « يمف يف اهتيقلأف « ةفدصلا رمت نم ةرمت تقحأ ينأ ركذأ : لاق ؟ ملسو هلآ ىلعو
 لاقف « رقلا يف اهاقلأف « اهباعلب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعزتناف
 : لاق « ةقدصلا لكأن ال انإ ٠ : لاق !؟ ةرقتا هذه لكأ ول كيلع ام : لجر هل
 بذكلاو ةنينأمط قدصلا نإف « كيبري ال ام ىلإ « كييريام عد :  لوقي ناكو
 يضاعو « تيده نميف يلدها مهللا » : ءاعدلا اذه انملعي ناكو : لاق « ةبير

 ام رش ينقو «تيطعأ اميف يل كرابو ٠ تيلوت نميف ينلوتو « تيفاع نميف
 . ۲ تيلاعتو انبر تكرابت » : لاق امبرو ٠« تبلاو نم لذي ال هنإ . تيضف

 : ( ١07537 هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 , ثدحي ميرم ينأ نب ديرب تعم : لاق ةبعش انثدح رفعج نب دمحم انثدح
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 هللا ىلص هللا لوسر نم ركذت ام : يلع نب نسحلل تلق : لاق ءاروحلا يأ نع

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ركذأ : لاق ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع

 هللا ىلص هللا لوسر اهعزنف : لاق يف يف اهتلعجف ةقدصلا رمت نم ةرمت تذخأ ينأ
 كيلع ناکام « هللا لوسر اي : ليقف « رمتا يف اهلعجف اهباعلب ملسو هلآ ىلعو هيلع
 : لاق « ةقدصلا انل لحت ال « دمحم لآ انإ » : لاق ؟ يبصلا اذهل ةرمتا هذه نم

 بذكلا نإو ةنينأمط قدصلا نإف ؛ كيري ال ام ىلإ كيري ام عد » : لوقي ناكو

 ينفاعو « تيده نميف يندها مهللا » : ءاعدلا اذه انملعي ناكو : لاق . « ةيير

 « تيضق امرش ينقو «تيطعأأاميف يل كرابو « تيلوت نميف ينلوتو « تيفاع نميف
 . « تيلاو نم لذي ال هنإ « كيلع ىضقي الو يضقت كنإ

 . © تيلاعتو انبر تكرابت » : اضيأ هذه لاق دق هنظأو : ةبعش لاق

 اذهب ثدح هتعمس يلإ مث « هنم اذه عمس نم ينثدح دقو : ةبعش لاق

 « تيلاعتو تكرابت » يف كشي ملف هيبأ توم دعب يدهملا ىلإ هجرخف ثيدحلا
 . كش هيف سيل : لاقف ؟ هيف كشت كنإ : ةبعشل تلقف

 اًملسمو يتراخبلا ينطقرادلا مزلأ دقو « تاقث هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . هاجرخمي نأ

 .( ۱۳۳ ص ۱۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 : ( ٤۷۳ ص ١ + ) هللا همحر يمرادلا دمحم وبأ مامإلا لاق

 نع ىسيع نع ىسيع نب هللا دبع نع ريهز انث رماع نب دوسألا انربخأ
 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا دنع تنك : لاق ىليل ينأ نع ليل يأ نب نمحرلا دبع
 : لاقو هنم اهعزتناف « ةقدصلا رمت نم ةرمت ذخأف « يلع نب نسحلا هدنعو ملسو هلآ

 . ٠ ؟ ةقدصلا اتل لحت ال هنأ تملع امأو

 نمحرلا دبع نب ىسيع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 وه ريهزو . ةصالخلاو لامكلا بيذبع يف اک نيعم نبا هقثو دقو « ىليل يأ نبا

 . ةيواعم نبا

۹۲ 



 : 748 ص ٤ + ) دمحأ هجرخأ ثيدحلاو

 نب ىسيع نع ىسيع نب هللا دبع نع ريهز انث رماع نب دوسأ انث : لاقف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع ناك هنآ : ىليل يأ نع ىليل ينأ نب نمحرلا دبع

 ىتح لابف : لاق - ريهز كش - نيسحلا وأ نسحلا هنطب ىلعو ملسو هلا ىلعو

 انبثوف : لاق "”عيراسأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ىلع هلوب تيأر

 - « ينبا اوعزفت ال » وأ - « ينبا اوعد » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف :لاق «هيلإ

 يف اهلخدأف : لاق « ةقدصلا رمت نم ةرمت ذخأف : لاق « هيلع هبصق ءامب اعد مث

 . هيف نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر اهعزتناف « هيف
 هللا دبع نع ريهز انث ىموم نب نسح انث : هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . دمحأ مامإلا دنع ام لثمب هركذف ليل يأ نع هدج نع هيبأ نع ىسيع نبا

 :( 7814 ص ه جر هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 تعم : لاق ةديرب نب هللا دبع ينثدح نيسح ينثدح بابحلا نب ديز انث

 نيح ملسو هلآ ىلعو .هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ |ناملس ءاج : لوقي ةديرب

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر يدي |نيب اهعضوف « بطر اهيلع ةدئامب ةنيدملا مدق
 « ؟ ناملس اي اذه ام » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ملسو هلآ
 « ةقدصلا لكأن ال انإف , اهعفرا » : لاق « كباحصأ ىلعو كيلع ةقدص : لاق
 « ؟ ناملساب اذهام ١ : لاقف هلمحي هيدي نيب هعضوف « هلثمب دخلا نم ءاجف « اهعفرف

 : هباحصأل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر لاقف « كل ةيده : لاقف

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رهظ ىلع يذلا متاخلا ىلإ رظنف . ٠ اوطسبا|»
 ىلعو « امهرد اذكو اذكب هللا لوسر هارتشاف دوبيلل ناكو « هب نماف ملسو هلآ

 هللا لص هللا لوسر سرغف : لاق « معطي ىتح اهيف ناملس لمعيف الخن سرغي نأ
 اهماع نم لخنلا تلمحق رمع اهسرغ ةدحاو ةلخن الإ (لخنلا ملسو هلآ ىلعو هيلع
 نأش ام » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف . ةلختلا لمحت ملو

 .هدعب يأس اکو يمرادلا دنس يف مدقت اک یی ينأ نع هيبأ نع :باوصلاو طقس انه 0(

 . ( ةياهنلا ) يف اک قئارط : يأ (۲)
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 هللا ىلص هللا لوسر اهعزنف : لاق « هللا لوسر اي اهتسرغ انأ : رمع لاق « ؟ هذه

 . اهماع نم تلمحف اهسرغ مث |ملسو هلآ ىلعو هيلع
 : لاقف ( ١١ ص ) لئامشلا يف هللا هجر يتذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 ينثدح دقاو نب نيسح نب يلع انثدح ثيرح نب نيسحلا رامع وبأ انثدح

 . هركذف .... يأ

 ىلعو هيلع هللا لص يبتلا نأ ثيدحلا اذه يف هلوقو « حيحص ثيدح اذه
 لاق هنأ روهشملا فلاخي « اهعفرا ١ : لاقف ةقدص اهنإ ناملس هل لاق امل ملسو هلآ
 . 2 اولك» : هباحصأل

 لكشم ثيدح

 :( 7١ ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 بيبح نع شمعألا نع ليضف نب دمحم انربخأ يبراحما ديبع نب دمحم انثدح

 ىلإ يأ ىتثعب : لاق سابع نبا نع سابع نبا ىلوم بيرك نع تباث ينأ نبا
 . ةقدصلا نم هايإ اهاطعأ لبإ يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نبا : وه - دمحم انربخأ : الاق ةبيش يلأ نب نائعو ءالعلا نب دمحم انثدح

 نبا نع سابع نبا لوم بيرك نع ملاس نع شمعألا نع هيبأ نع - ةديبع يأ
 . هل اهدي يأ : يأ داز . هوحن سابع

 «شمعألا ىلع فالتخالا رضي الو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 . ملعأ هللاو . دعجلا يأ نبا : وه ملاسو « بيبح نم عمس هنأ ىلع لمحيف

 نم فلستسا ناك فلسل ءاضق اذه لهف « مشاه ينب ىلع ةمرحم ةقدصلا

 عجار ؟ مشاه ينب ىلع ةقدصلا ميرحت لبق وه مأ ؟ سمخلا نم وه مأ ؟ سابعلا

 . دوبعملا نوع
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 مهم موقلا ىلوم

 : ( 1۸4 ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 عفار ينأ نع عفار يأ نبا نع مكحلا نع ةبعش انأبنأ ريثك نب دمحم انثدح
 « موزخم ينب نم ةقدصلا ىلع الجر ثعب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ
 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ينآ ىح : لاق .اهنم بيصت كنإف : عفار يبأل لاقف
 لمت ال انإو « مهسفنأ نم موقلا ىلوم ٠ : لاقف  هلأسف هاتأف « هلأسأق ملسو هلآ
 , « ةقدصلا انل

 . هللا ديبع : وه عفار يأ نباو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 نسح ثيدح اذه : لاقو ( ۳۲۳ ص ۳ + ) يئذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 1١(. 9 ص اها ج) يفاسنلا راو يحتم

 ةقدصلا لبقي الو ةيدهلا لبقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك

 1١894(: ص ٤ ج ) هللا هحر دحأ مامإلا لاق
 يتثدح : لاق يمرضحلا بويأ نب نسحلا ينثدح : لاق ديعس نب ماشه انث

 ةيدهلا لبقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق رسب نب هللا دبع
 . ةقدصلا لبقي الو

 .رخأ ثيداحأ يف تبث ا هباحصأ اهيطعي لب اهكأي ال :ةقدصلا لبقي ال ىتعمو
 1١4848(: ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 هللا دبع ينثدح : لاق يمرضحلا بويأ نب نسحلا انث دلاخ نب ماصع انث

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ءيشلاي يتعب ابر يتخأ تناك : لاق رسب نبا
 . ينم هلبقيف هايإ هقرطت ملسو

 . نسح ثيدح اذه
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 خست م امنأ حيحصلاو تخسن دق رطفلا ةاكز نإ لاق نم
 :( 44 ص ه + ) هللا همحر يفاسنلا مامإلا لاق
 ةبعش انأبنأ : لاق عيرز نب ديزي انثدح : لاق دوعسم نب ليعامسإ انربخأ

 نب سيق نع ليبحرش ني ورمع نع ةرميخم نب مساقلا نع ةبيتع نب مكحلا نع
 ناضمر لزن املف ‹ رطفلا ةاكز يدؤنو ءاروشاع موصن انك : لاق ةدابع نب دعس

 . هلعفن انکو « هنع هنن ملو هب رمؤن مل ةاكزلا تلزنو

 . حيحص ثيدح اذه

 رامع ينأ نع ةرميخ نب مساقلا نع هاورف ليهك نب ةملس مكحلا فلاخ دقو

 .( ٥۸١ ص ١ + ) ةجام نباو يناسنلا دنع هب دعس نب سيق نع ينادمهلا

 . ليهك نب ةملس نم تبثأ مكحلاو : يئاسنلا مامإلا |لاق

 يتوس ةرم يذل الو يتغل ةقدصلا لحت ال

 :( ۳۷۰١ ص ه جر هللا همحر دمحأ مامالا لاق

 ينثدح كام ليمز وبأ انث ةمركع انث ديزي نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ انث

 : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق لاله ينب نم لجر

 . ٠ يوس “"ةرم يذل الو ينغل ةقدصلا لحت الو

 . حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه

 :( 4١ ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه انربخأ سنوي نب ىسيع انربخأ ددسم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا اينأ امهنأ نالجر ينربخأ رايخلا نب يدع نب هللا ديبع
 رصبلا انيف عفرف « اهنم هالأسف « ةقدصلا مسقي وهو عادولا ةجح يف ملسو هلآ

 ينغل اهيف ظح الو « امكتيطعأ اتعش نإ و : لاقف نيدلج انارف هضفخو

 . ةياهنلا نم . ها . ءاضعألا حيحصلا : يوسلاو . ةدشلاو ةوقلا : ةرملا )١(
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 . ۲ بستكم يوقل الو
 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 .(99 ص ه + ) يفاسنلا هجرخأ ثيدحلا
 نع ماشه نع ريمن ني هللا دبع انثدح : لاقف ( 717 ص ه + ) دمحأو

 . هب هيبأ

 نوعاملا

 :( 4 ص ه + ) هللا هجر دواد وبأ لاق
 قيقش نع دوجنلا يهأ نب مصاع نع ةناوع وبأ انربخأ ديعس نب ةيينق انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع نوعاملا دعن انك : لاق هللا دبع نع
 . ردقلاو ولدلا ةيراع ملسو

 . نسح ثيدح اذه

4¥ 









 ةرم رمعلا يف بجاولا جحا

 : ( 73704 ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق
 نبا تعم : لاق يطساولا دواد وبأ ريثك نب ناميلس انثدح نافع انثدح

 ىلص لوسر ينعي - انبطح : لاق سابع نبا نع "'نانس يبا نع ثدحي باهش
 : لاق « جحلا|مكيلع بتك « سانلا اهيأي ٠ : لاقف - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا

 «تبجول اهتلق ول » :لاق ؟ هللا لوسر اي ماع لك يف :لاقف سباح نب عرقألا ماقف

 داز نمف » - « اهب اولمعت نأ اوعيطتست مل ١ وأ - « اهب:اولمعت ل:تبجو ولو

 . ۲ عوطت وهف

 اهيفو يرهزلا نع ريثك-نب ناميلس ةياور نم ناك نإو حيحص ثيدح اذه
 « فارشألا ةفحت يف اي دواد يبأ دنع نيسح نب نايفس هعیات دق هنكل « فعض

 ليلجلا دبع امهعبات دق هنكل فعض اييف اًضيأ يئرهزلا نع نيسح نب نايفس ةياورو
 سيل : يلاسنلا لاق ليلجلا دبعو « فارشألا ةفحت يف (ک يئاسنلا دنع ديمح نيا

 . بيذبتلا بيذبع يف اک حلاص نب دمحأ هقئوو « سأب هب

 ةرمعلا بوجو

 : ( ۲٤۹ ص © ج ) هللا ههر دواد وبا لاق

 نامعنلا نع ةبعش انربخأ : الاق هانعمب مهاربإ نب ماسموزمع نب صفح انثدح

 نم لجر : هثيدح يف صفح لاق - نيزر يا نع سوا نب ورمع نع ملاس نبا
 ةرمعلا الو جحلا عيطتسي ال ريبك خيش ينأ نإ هللا لوسر اي :لاق هنأ - رماع ينب

 . ( رمتعا كيبأ نع ججحاو : لاق ؟ نعظلا الو

 )١( بيذهتلا بيذهت يف ا ةعرز وبأ هقثو ء ةيمأ نب ديزي : وه نانس وبأ .
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 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 نسح ثيدح اذه : لاقو ( 1۷۲۷ ص + + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 حجم
 . ( ۱۱۷ ص )و ( ۱١١ ص ه + ) يئاسنلا هجرخأو

 .( 997١٠ ص ۲ + ) ةجام نباو

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ١( ص ١ +) مكاجلاو

 .ملاس نب نامعنلل جرخي مل يتراخبلا نأل ؛ملسم طرش ىلع لوقأو .ها.هاجرخي ملو

 تيملاو بوضعملا نع جحلا

 Y٠) ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 - دحاو ىنعملا - يرسلا نب دانهو يلاقلاطلا ليعامسإ نب قاحسإ انثدح

 ةرزع نع ةداتق نع ةبورع يبأ نبا نع ناميلس نب ةدبع انربخأ : قاحسإ لاق

 عمس ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع
 بيرق وأ يل خأ : لاق « ؟ ةمربش نم » : لاق ةمربش نع كيبل : لوقي الجر

 « كسفن نع جحو : لاق . ال : لاق «؟ كسفن نع تججح » : لاق . يل

 .( ةمربش نع جح مث

 « نمحرلا دبع نبا : وه ةرزعو « ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . ( ۲۲٣ و ۲۲۳ ص ۲ > )ريبخلا صيخلتلا يف ثيدحلا ىلغ مالكلا عجاريو

 .( 95595 ص ۲ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلاو
 : ( ۲٤۹ ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 ةبعش انربخأ : الاق - هانعمب - مهاربإ نب ملسمو رمع نب صفح انثدح

 : هثيدح يفإ صفح لاق - نيزر ينأ نع سوأ نب ورمع نع ملاس نب نامعنلا نع
 عيطتسي ال ريبك خيش يلأ نإ « هللا لوسر اي : لاق هنأ - رماع ينب نم لجر

 .. « رمتعاو كيبأ نع ججحا و : لاق ؟ نعظلا الو ةرمعلا الو جحا



 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 نسح ثيدح اذه : لاقو ( 1۷۷ ص ۳ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

١ e 
 . ( ۱۷ ص )و ( ١١١ ص ه + ) يناستلا هجرخاو
 .( 597١٠ ص ۲ + ) ةجام نباو

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ٤۸١( ص ١ ج) ماجلاو
 .ملاس نب نامعنلل جرخي مل يراخبلا نأل ؛ملسم طرش ىلع :لوقأو .ها.هاجرخي مو

 ةرمعلاو جحلا نيب ةعباتملا

 ١١8(: ص ه جر هللا همحر ًهاسنلا مامإلا لاق
 نع تياث نب ةرزع انثدح : لاق باتع وبأ انثدح : لاق دواد وبأ انربخأ

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : سابع نبا لاق : لاق راتيد نب ورمع

 ريكلا يفني اك بوتذلاو رقفلا نايفني امهنإف ةرمعلاو جلا نيب اوعبات » : ملسو
 . ( ديدحلا ثبح

 ناميلس : وهو دواد ابأ الإ ء حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدحاذه

 . ظفاحلاب بيذبتلا بيذبع يف بقل دقو « ينارحلا فيس نبا
 . نئسلا باحصأو ملسم لاجر نم يزقنعلا دامح نب لهس وه باتع وبأو
 : ( هله ص ۳ + ) هللا همحر یذمرتلا لاق
 نع رمحألا دلاخ وبأ انربخأ : لاق جشألا ديعس وبأو ديعس نب ةيبنق انثدح

 هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع نع قيقش نع مصاع نع سيق نب ورمع
 بونذلاو رقفلا نايفني امهنإف ةرمعلاو جحلا نيب اوعبات :  ملسو هلآ ىلعو هيلع
 باوث ةروربملا ةجحلل سيل و « ةضفلاو بهذلاو ديدحلا ثبخ ريكلا يفني اك
 . ۾ ةئملا الإ

 نم بيرغ حيحص نسح ثيدح دوعسم نبأ ثيدح : ىسيع وبأ لاق
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 . هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع ثيدح

 ' دوجنلا يأ نبا : وه مصاعو « نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 م تدلل نوع
 « (۳۸۷ ص ۱ +) دمحأو « ١٠١ ص ه ج) یاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . ( ۷١ ص 1/4 + ) ةبيش يآ نباو

 . ( ٠٣١۳ ص ٩ + و ۳۸۹ ص ۸ + ) ىلعي وبأو

 داهجلا نع ةرمعلاو جملا هئزجي نم
 : ١١۳( ص ه + ) هللا همحر يفاسنلا مامإلا لاق
 انثدح : لاق ثيللا نع بيعش نع مكحلا نب هللا دبع نب دمحم ينربخأ

 ةملس يأ نع ميهاربإ نب دمحم نع هللا دبع|نب ديزي نع لاله يآ نبا نع دلاخ

 ريبكلا داهج 9 : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره ينأ نع

 . « ةرمعلاو جحلا : ةأرلاو فيعضلاو ريغصلاو

 نب هللا دبع نب دمحم الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 ءاهقف نم هقث قودص وهو هنع تبتك : متاح يبا نبا : لاق دقو « مكحلا دبع

 . كلام باحصأ نم رصم

 مرحلا لسفلا

 ١١(: ص ؟ + ) راتسألا فشك يف هللا همحر رازبلا لاق

 ركب نع ديمح ان فسوي نب لهس انث يرزجلا بوقعي نب لضفلا انثدح
 . مرحي نأ دارأ اذإ لجرلا لستغي نأ ةنسلا نم : لاق رمع نبا نع

 «يررجلا بوقعي نب لضفلا الإ «حيحصلا لاجر هلاجر «نسح ثيدح اذه

 نم . ها. اقودص ناك : بيطخلا لاقو ؛ قدصلا هلحم : متاح وبأ لاق دقو

 . بيذهتلا بيذبع



 هللا همحر يقيببلا :لاق ءينثملا نب دمحم هعبات «بوقعي نب لضفلا عبوت دقو
 نادبع انث ظفاحلا يلع وبأ انث ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأو : ( 778 ص هج )
 . هب . فسوي نب لهس انث ىنثملا نب دمحم انث يزاوهألا

 . هلل دمحلاو ثيدحلا حصف

 ةرمعلاو جحلاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص لهأ ىتم

 1١57(: ص ه + ) هللا همحر يئاستلا مامإلا : لاق
 : لاق - ليمش نبا : وهو - رضنلا انثدح : لاق مهاربإ نب قاحسإ انربخأ

 نأ كلام نب سنأ نع نسحلا نع كلملا دبع نبا : وهو - ثعشأ انثدح
 دعصو بكر مث ءاديبلاب رهظلا للص ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . رهظلا للص نيح ةرمعلاو جحلاب لهأف « ءاديبلا لبج

 . نسح ثيدح اذه

 ”1١57(. ص هاج ) دواد وبأ هج رخأ ثيدحلا

 جلاب لالهإلا
 : ۳١۷ ص 15 ج) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 نب ديزي انعمس : الاق ةعيهل نباو ةويح انثدح : لاق ديزي نب هللا دبع انث

 تعمس : ةملس مأ يل تلاق : لاق نارمع وبأ ينثدح : لوقي "”بيبح يأ
 مكنم جح نم .دمحم لآ ايو : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 . نمحرلا دبع وبأ كش . « هتجح يف » وأ « هجح يف لييلف

 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( 445 ص ١١ + ) ىلعي وبأ هجرخأ دقو

. 
 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « بيبح نب ديزي : لصألا يف

 يبيجتلا ديزب نب ملسأ وه (؟) .



 ةعيمل نباو ةويح انئدح ءىرقملا ديزي نب هللا دبع انثدح ةمئيخ وبأ انثدح
 ؛ هيلاوم عم جح هنأ نارمع وبأ ينثدح : لوقي بيبح يأ نب ديزي انعم : الاق

 امهيأبف . طق جحأ مل ينإ لا تلقف نينمؤملا مأ ةملس مأ تيتأف
 ةيفص تيتأ ينإ مث : لاق « "تعش امهيأب ًادبا : تلاق ؟ جحلاب مأ ةرمعلاب أدبأ
 ةملس مأ تفج مث : لاق تدب ما نال اهنم ل تاع ار كيا م
 يلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : ةملس مأ تلاقف « ةيفص لوقب اهتربخأف
 . ؛ هتجح ١ وأ « هجح يف ةرمعب لهيلف مكنم جح نم « دمحم لآ اي ١ : ملسو هلآ

 : ( ۲۹۷ ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 بيبح يأ نب ديزي ينثدح : لاق يرصملا دعس نب ثيل انث جاجح انث

 ةملس مأ ىلع تلخدف « يلاوم عم تججح : لاق هنأ ملسأ نارمع يأ نع
 نإ : تلاق جحأ نأ لبق "”رمتعا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا عدن
 : نولوقي مهنإ : تلقف : لاق . جم نأ دعب تش ناو« ع لب رق مج
 تاهمأ تلأسف : لاق . جمب نأ لبق رمتعي نأ حلصي الف ورور ناک نت

 معن : تلاقف : لاق « نهلوقب اهتربخأف اهيلإ تعجرف تلاق املثم نلقف نينمؤملا
 «"هلهأ » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس « كيفشأو
 . ٩ جح يف ةرمعب « دمحم لآ اي

 . حيحص ثيدح اذه

 نم تلبقتسا ول » : ثيدحل ةرمعلاب ءادتبالا لضف عم يدحلا قوستس تنك اذإ اذه )1(

 ًادباف يدملا قست مل اذإو . « ةرمع اهتلعجلو . يدحلا تفس ام تربدتسا ام يرمأ

 نأو للحت نأ اهيلع بجو يدملا قست ملو الهاج امهب وأ جحلاب تأدب نإف . ةرمعلاب
 , مقلا نبال داعملا دازو « مزح نبال عادولا ةجحو « لحما عجار . ةرمع اهلعجت

 , تلقف : اطقس انه لعل (؟)

 , ةياهنلا يف اك طق جحي مل يذلا وه ةرورصلا ()
 مو جحب وأ امبب لهأ نإف «ةرمعب لييلف يدملا قسي مل نم امأو «يدحلا قاس نمل اذه (4)

 . داعملا داز عجار . للحتيلف يدملا قسب
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 ةرمعلاو جحلاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلالهإ
 : 4۲۷ ص ه ج هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق
 : لاق - ليمش نبا : وهو - رضنلا انثدح : لاق مهاربإ نب قاحسإ انربخأ

 هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع نسحلا نع - كلملا دبع نبا وهو - ثعشأ انثدح

 ديبلا لبج دعصو بكر مث « ءاديبلاب رهظلا ىلص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . رهظلا لص نيح ةرمعلاو جحلاب لهأف

 . نسح ثيدح اذه

 ١197(. ص ه + ) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 ةرمعلاو جحلا نيب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هنارق

 : ( 488 ص 8 + ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق
 ءايئاببصأ هلصأ ناكو يرلا لهأ نم دمحم وبأ يلع نب نارمع نب هللا دبع انث

 : : لاق سامره نع رامع نب ةمركع انث : لاق سيرضلا نب ىبحياانثدح : لاق
 وهو « ريعب ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرف يأ فدر تنك
 . اعم ةرمعو ةجحب كيبل ١ : لوقب

 . نسح ثيدح اذه

 جحلا ىلإ ةرمعلاب عملا

 + ( ٥٥٦ صا ؟ + ) هللا هجر يذمرتلا ماسالا لاق

 نع يها ينربخأ دعس نب ميهاربإ نب بوقعي ينربخآ ديمح نب دبع انثدح
 ل :هثدح هللا دبع نب لاس نأ باهش نبا نع ناسيك نب حلاص

 هللا دبع لاقف « جحلا ىلإ ةرمعلاب عتملا نع رمع نب هللا دبع لأسي وهو ماشلا لهأ
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 : هللا دبع لاق « اهنع ىبن دق كابأ نإ : يماشلا لاقف « لالح يه : رمع نبا

 ېلسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهعنصو ءابنع یہ يا ناک نإ تيأرأ

 لب : لجرلا لاقف ؟ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مأ « عبتي يأ رم
 هللا لوسر اهعنص دقل :لاقف , ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . حيحص ثيدح اذه

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 56١ ص ٩ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 نب دمحم ينثدح قاحسإ نبا نع يأ انثدح ميهاربإ نب بوقعي انثدح ةمشيخ وبأ
 . هب . ملسم

 هنم ناسحتسا ةعتملا نع رمع يبن

 : ( ٠١۳ ص هاج ) هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق

 تعم : لاق سابع نبا نع سواط نع ليهك نب ةملس نع فرطم نع ةزمح وبأ
 اهلعف دقلو « هللا باتك يفل اهنإو « ةعتملا نع مكاهنأل ينإ « هللاو : لوقي رمع

 . جحلا يف ةرمعلا : ينعي « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 يناسنلا خيش يلع نب دمحم الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدحلا

 . ةقث وهو

 . فيرط نبا : وه فرطمو « يركسلا:نوميم نب دمحم : وه ةزمح وبأو

 جحلا يف عضاوسلا
 :(5015) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رمع نبأ عم تردص :لاق هيبأ نع ديعس نب قاحسإ انثدح مشاه انثدح
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 لاقف « ررجلا مهلبإ مطحخو « مدألا مهلاحرو « ةيناج ةقفر انب ترمف « ردصلا موي

 هللا لوسرب ماعلا جحلا تدرو ةقفر هبشأ ىلإ رظني نأ بحأ نم :رمع نب هللا دبع

 ىلإ رظنيلف ؛ عادولا ة ةجح يف اومدق ذإ هباحصأو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . ةقفرلا هذه

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 :( م١ ٣۳ هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 جاجحلا يبأ دهاجم نع سنوي انثدح : الاق رمع نب ليعامسإد نطق وبأانثدح

 هللا نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع

 « اربغ انعش يدابع ىلإ !ورظنا : لوقي « تافرع لهأب ةكئالملا يهاب لجو زع
 . نسح ثيدح اذه

 تامرحملل دامضلا

 :( 455 ص ١ + ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 ا ل ل

 ا يا ل

 دقو « ديوس نب رمع الإ ء حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذهت يف ل « نيعم نبا هقثو

 ةيباتلا لضف

 :( 554 ص 9 ج ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 مزاح يأ نع ةيزغ نب ةرامع نع شاّيع نب ليعامسإ انربخأ داّته انئدح

 هتكسيو هدبلي ام رعشلا هب هب خطلي ام :ثيدحلا ذه يف دامضلاب دارئاوءموبعملا نوع يف (1)

 . هنم دارملا . ها . هوغو بيط نم
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 ام ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق دعس نب لهس نع

 یتح « ردم وأ رجش وأ رجح نم هلامشو هيب نع نم ىَبل الإ يبلي ملسم نم
 . « انهاهو انهاه نم ضرألا عطقني

 يرصبلا ورمع وبأ دوسألا نب نمحر لا دبعو ينارفعزلا دمحم نب نسحلا انثدح

 نب لهس نع مزاح يلأ نع ةيزغ نب ةرامع نع ديمح نب ةديبع انربخأ : لاق
 . شايع نب ليعامسإ ثيدح وحن ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع دعس

 «ةفيعض هدلب لهأ ريغ نع هتياور شایع نب ليعامبإو ؛حيحص ثيدح اذه
 .بيذبتلا بيذهت يف اک «نيعم نبا هقثو دق ةديبعو ءديمح نب ةديبع هعبات دق هنكل

 طرش ىلع حيحص : لاقو ( صا ج ) مكاحلا هجرخأ ثيدحلاو

 . هاجرخي ملو « نيخيشلا

 هتمادتسا نم عنام الو مارحإلا لبق بيطتلا

 :( "الك ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ديوس نب رمع ينربخأ ةماسأ وبأ انربحأ يناغمادلا دينج نب نيسحلا انثدح

 جرخن انك : تلاق اهتثدح نينمؤملا مأ ةشئاع نأ ةحلط تنب ةشئاع ينتثدح يفقثلا

 بيطملا كسملاب انهابج دمضنف ةكم ىلإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا عم

 هيلع هللا ىلص يبنلا هاريف « اههجو ىلع لاس انادحإ تقرع اذإف « مارحإلا دنع

 . اهابي الف « ملسو هلآ ىلعو

 | ۰ حيحص ثيدح اذه

 نيفخلا سبلت نأ ةمرحملل زوجي

 :( ۲۷۷ ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 : لاق قاحسإ نب دمحم نع يدع يأ نبا انربخأ ديعس نب ةبيتق انثدح
 نبا : ينعي - هللا دبع نأ.هللا دبع نب ملاس ينثدح : لاقف باهش نبال تركذ
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 تنب ةيفص هتثدح مث - ةأرملل نيفخلا عطقب : ينعي - كلذ عنصي ناك - رمع
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهتثدح اهنع هللا يضر ةشئاع نأ ديبع يأ

 . كلذ كرتف « نيفخلا يف ءاسنلل صخر ناك دق ملسو

 نكلو « ربتعم اهقثوي مل يفقثلا ديبع يلأ تدب ةيفصو « نسح ثيدح اذه
 . هدنع ةقث اهنأ ىلع لدي اهتياورب هلمعو ارمع نب هللا دبع لوبق

 :( ۲۷٤ ص هاج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نإف : لاق قاحسإ نبا نع ينأ انربخأ بوقعي انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح
 هللا ىلص هللا لوسر عم هنأ رمع نب هللادبع نع ينئدح رمع نب هللادبع ىلوم اعفان

 سم امو باقنلاو نيزافقلا نع نهمارحإ يف ءاسنلا ىبن » : ملسو هلآ ىلعو هيلع
 . « بايثلا نم نارفعزلاو سرولا

 . نسح ثيدح اذه

 . جردم هنأل ثيدحلا رخآ نم اعيش تكرت دقو

 بطع اذإ يدهلاب لمعي اذام

 1١8١(: ص ه ج) هللا همحر دواد وبأ لاق
 يملسألا ةيجان نع هيبأ نع ماشه نع نايفس انأبنأ ريثك نب دمحم انثدح

 بطع نإ » : لاقف يدهب هعم ثعب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . © سانلا نيبو هنيب لح مث + همد يف هلعن غبصا مث « هرحناف ءيش ابنم

 مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 . اهاجرخب نأ املسمو يراخبلا يتطقرادلا

 ثيدح ةيجان ثيدح : لاقو ( ٠٠١ ص ٣ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . ( ۱۰۳١ ص ۲ ج ) ةجام نبا هجرخأو

 . ( ٩۰ ص ۲ + ) يمرادلاو
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 :( 5618 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةملس نب ىسوم نع حايتلا وبأ انربخأ ةملس نب دامح انثدح نافع انثدح

 اهنأشب يعف هيلع تفحزأأف « ةندب نانس عمو ةملس نب نانسو انأ تججح : لاق
 قلطنا : تلق ةكم انمدق املف : لاق . اذه نع نشحبتسأل ةكم تمدق نفل : تلقف

 ةجاح يبحاصلو ناتجاح يل ناكو ةيراج هدنعو هيلع اتلخدف « سابع نبا ىلإ انب
 « انيلع تفحزأف ةندب يعم تناك : تلقف .ال : تلق ؟ كيلخأ الأ : لاقف

 هللا لوسر ثعب : سابع نبا لاقف ؟ اذه نع نئحبتسأل ةكم انمدق نبل : تلقف
 عجر افق املف هرمأب اهيف هرمأو نالف عم ندبلاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 غبصاو اهرحنا ١ : لاقف ؟ اهنم يلع فحزأ امب عنصأ ام « هللا لوسر.اي : لاقف

 « كتقفر نم دحأ الو تنأ اهنم لكأت الو « ابتحفص ىلع هبرضاو اهمد يف اهلعن
 اهنع ءىزجيفأ  يمأ نع قتعأف منغأف « يزاغملا هذه يف نوكأ : هل تلقف : لاق
 لأسي نأ ينهجلا هللادبع نب نانس ةأرما ترمأ : سابع نبا لاقف ؟ قتعأ نأ

 ؛ىرجيأ « ججحت ملو تيفوت اهمأ نعإملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ناكول تيأرأ » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ؟ اهنع جحت نأ اهنع

 جحتلف » : لاق معن : لاق « ؟ اهمأ نع ءىرجي ناكأ « اهنع هتضقف نيد اهمأ ىلع

 . ( روهط رحبلا ءام » : لاقف ؟ رحبلا ءام نع هلأسو ٠ اهمأ نع

 (47؟ ص ؟ج) ندبلا ةصق هنم جرخأ دقو ءملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . يقابلا ديع داوف دمحم قيقحتب

 يدهلا قوسي نراقلا

 :( ۲۳۹۲ هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 حيمن يأ نب هللا دبع ينثدح قاحسإ نبا نغ يأ انثدح بوقعي انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع ربج نب دهاجم نع
 نم ةرب هسأر يف ءردب موي بلتسا ناك يذلا لهج يأ لمج ىدهأ ناك دف
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 . نيكرشملا كلذب ظيغيل : رخآ عضوم يف لاقو . هيده يف ةييدحلا ماع ةضف
 . نسح ثيدح اذه

 : : ( 7455 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقوا
 نبا نع دهاجم نع حيجن يبا نبا نع مزاح نب ريرج انثدبح نيسح انثدح

 لهج ينأل اريعب هندب يف ىدهأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع
 . ةضف نم ةرب هفنأ يف

 دمحم نبا : وه نيسحو . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . بدؤملا

 عتسملا مد

 : ( #١117 ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ديلولا انربخأ : الاق يزارلا نارهم نب دمحمو تاثع نب ورمع انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ةملس يأ نع ىبحي نع يعازوألا
 . نهنيب ةرقب هئاسن نم رمتعا نمع حبذ ملسو هلا ىلعو

 هقثو دقو « ناثع نب ورمع الإ ‹« نيخيشلا لاجر هلاجر ثيدح اذه

 . هل اجرخأ دقو « نارهم نب دمحمب نورقم وهو يناسنلا
 ص ۲ ج ) ةجام نبا دنع ثيدحتلاب حرص دق ملسم نب ديلولاو

۷( . 

 ةعبس نع ةرقبلاو ةرشع نع ريعبا

 : ( ۲۲۲ ص ۷ ج ) هللا همحر يياسللا مامإلا لاق
 نع ىسوم نب لضفلا انثدح : لاق ناوزغ نب زيزعلا دبع نب دمحم انثدح
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 انكرشأف « رحنلا رضحف رفس يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم
 . ةعبس نع ةرقبلاو « ةرشع نع ريعبلا يف

 . حيحص ثيدح اذه

 ' ٌثيرح نب نيسحلا انثدح : لاقف ( 14۸ ص ۳ + ) يذمرتلا هجرخأو
 . نسح ثيدح اذه : لاق مث . هب ىموم نب لضفلا انربخأ : اولاق دحاو ريغو

 . دقاو نب نيسح ثيدح وهو
 . ( ٠١٤۷ ص ۲ + ) ةجام نبا هجرخأو

 عابطضالاو تيبلاب لمرلا

 :( ٣۳١ ص هاج ١ هللا همحر دواد وبأ لاق

 ديعس نع مثخ نب ناع نب هللا دبع نع دامح انربخأ ةملس وبأ انثدح
 هباحصأو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع ريبج نبا
 ىلع اهوفذق دق مهطابا تحت مهتيدرآ اولعجو تيبلاب اولمرف « ةنارعجلا نم اورمتعا

 . ىرسيلا مهقتاوع

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۲٤۲ ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع مثخ نب نافع نب هللا دبع انأبنأ دامح انربخأ ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع ليفطلا ينأ
 . اعبرأ اوشمو «اثالث تيبلاب اولمرف ةنارعجلا نم اورمتعا هباحصأو ملسو هلآ

 . نسح ثيدح انه

 : ( ۳٤١ ص مه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 دعس نب ماشه انربخأ ورمع نب كلملا دبع انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح

 نالمرلا ف : لوقي باطخلا نب رمع تعمس : لاق هيأ نع ملسأ نب ديز نع
 كلذ عم ؟ هلهأو رفكلا ىفنو مالسإلا هللا أطأ دقو بكانملا نع فشكلاو مويلا
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 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر دهع ىلع هلعفت انك اقيش عدن ال

 . نسح ثيدح اذه

 .(1845 ص ۲ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 : (هو5 ص ۲ + ) هللا همحر ىذمرتلا لاق

 ديمحلا دبع نع عرج نبا نع نايفس نع ةصيبق انريخأ ناليغ نب دومحم انثدح

 تيبلاب فاط ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ هيبأ نع ىلعي نبا نع
 . درب هيلعو اعبطضم

 « هثيدح نم الإ هفرعن ال مرج نبا نع يروثلا ثيدح : ىسيع وبأ لاق
 ىلعي نبا نع ةبيش نب ريبج نبا : وه ديمحلا دبعو . حيحص نسح ثيدح وهو
 . ةيمأ نب ىلعي وهو هيبأ نع

 ىلعي نباو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . ركاسع نبا نع يذوحألا ةفحت يف اک ناوفص : وه
 « ( رضخأ درب ) : هدنعو ( 773 ص ه + ) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 . ٦١( ص ۲ + ) يمرادلاو ‹« ( ۹۸٤4 ص ۲ + ) ةجام نباو

 يلاميلا نكرلاو دوسألا رجحلا الإ ملتسي ال

 : ( ۲۲٠٠١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 مشخ نب نافع نب هللا دبع نع ةمئيخ وبأ انثدح ىسوم نب نسح انثدح
 « سابع نب هللا دبع هراسي نع تيبلاب فوطي ةيواعم ثيأر : لاق ليفطلا ينأ نع

 لاقف « رجحلا نكر ملتسي ةيواعم قفطف امهمالك عمسأ امهروهظ يف امهولتأ انأو
 نيذه ملتسي مل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ : سابع نبا هل
 «روجهم ءيش اهنم سيل هنإف « سابع نباي كنم ينعد : ةيواعم لوقيف ؛نينكرلا
 . كلذ هل لاق « نينكرلا نم َءيش ىلع هدي عضو املك هديزي ال سابع نبا قفطف

 الإ ل



 رمعم انثدح قاررلا دبع انثدح : ( 8074 ) ها همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب مث نبا نع يروثلاو

 ةورملاو افصلا نيب يذلا يداولا يف عيرسلا يعسلا

 : ( ۲٤۲ ص ه + ) هللا همحر يئاستلا مامإلا لاق

 ةيفص نع ميكح نب ةريغملا نع ليدب نع دامح انثدح : لاق ةبيتق انربخأ

 ىعسي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر : تلاق ةأرما نع ةيش تنب

 « ادش الإ يداولا عطقي ال » : لوقيو ليسملا نطب يف

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 : ( 9۹۸ ) دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع لاق

 بابحلا نب ديز انثدح يناوطقلا دايز يأ نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ انثدح

 يمع ينثدح رفعج وبأ يلع نب دمحم انثدح يرقنملا نايفس وبأ برح ينريخأ '

E KE ES 

 هيتبكر ىلإ غلب دق هبوث نع افشاك ىعسملا يف

 دنسلا يفو « ةيفنحلا نب دمحم : وه يلع نب دمحم معو . نسح ثيدح اذه

ئاوز نم هنأ عم دنسملا نم هنأ «ىراقلا مهوتي دق هللا همر ركاش ددمحأ هنيب مهو
 د

 ( ۲٤۷ ص " + ) عمجملا يف يمشيملا هاور دقف : ركاش دمحأ لاق« هللا دبع

 : دما نب هللا دبع ىلإ هازعو

 « دمحأ مامإلا نع ةافولا رخأاتم يناوطقلاو : هللا همحر ركاش دمحأ لاق مث

 يفاوطقلا يزوجلا نبا ركذي مل و « ةرشابم بابحلا نب ديز نع يوري دمحأ مامإلاو

 . اًرصتخم . ها. دمحأ مامإلا خياشم نم
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 يدهلا قسي مل نم ىلع للحتلا بوجو

 : ( ۲۳۳ ص ه + هللا همحر دواد وبأ لاق

 رمع نب زيزعلا دبع انثدح ةدئاز يا نبا انربخأ يرسلا نب دانه انثدح

 هللا ىلص هللا لوسر عم انجرح : لاق هيبأ نع ةربس نب عيبرلا ينثدح زيزعلا دبع نبا
 : يجلدملا كلام نب ةقارس هل لاق ء نافسعي انك اذإ ىتح ملسو هلأ ىلعو هيلع

 لجو زع هللا نإ » : لاقف « مويلا اودلو امك موق ءاضق انل ضقا « هللا لوسر اي

 نيبو تيبلاب فوطت نمف متمدق اذإف « ةرمع اذه مكجح يف مكيلع لخدأ دق

 . « يده هعم ناك نم الإ لح دقف ؛ ةورملاو افصلا

 هللا همحر يمرادلا هجرخأ دقو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 نب رمع نب زيزعلا دبع انث نوع نب رفعج انربحأ : لاقف ( ۷۴ ص ۲ + )
 . هب زيزعلا دبع

 ةورملاو افصلا نيب يعسلاو يشلا
 : ( ۳٤ ص ۲ + ) بختتملا يف هللا همحر ديمح نب دبع مامإلا لاق
 : لاق ريبج نب ديعس نع يرزجلا ميركلا دبع نع يروثلا انأ قازرلا دبع انأ

 هللا لوسر تيأر دقف ؛ تيشم نإ : لاق مث ةورملاو افصلا نيب يشمي رمع نبا تيأر

 هللا ىلص هللا لوسر تيأر دقف ؛ تيعس نإو « يشمي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 0 .٠ ىعسي ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ( ۲٤۲ ص ه + ) هللا همحر ٍئاسنلا هجرخأ دقو . حيحص ثيدح اذه

 ىلع لاحأو . هب قازرلاديع انثدح : لاق عفار نب دمحم انربخأ : هللا همحر لاق

 . هوحن قباس نتم
 انأ قازرلا دبع انث : هللا همحر لاقف ( ٠١١ ص ۲ + ) دمحأ هجرخأو

 ْ . هب يروثلا
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 لباق نم جحلا هيلعو لح دقف جرع وأ رسك نم
 : ( ۳۱۳ ص اه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 ريثك ينأ نب ىبحي ينثدح فاوصلا جاجح نع ىيحب انربخأ ددسم انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق يراصنألا ورمع نب جاجحلا تعم : لاق ةمركع نع

 .« لباق نم جح هيلعو لح دقف ؛جرع وأ رسک نم » :ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 . قدص : الاقف « كلذ نع ةريره ابأو سابع نبا تلاسف : ةمركع لاق

 نع قازرلا دبع انربخأ : الاق ةملسو ينالقسعلا لكوتملا نب دمحم انثدح

 نب جاجحلا نع عفار نب هللا دبع نع ةمركع نع زيثك ينأ نب ىبي نع رمعم
 جرع وأ رسك نمد : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ورمع

 . هانعم ركذف « ضرم وأ

 . رمعم انأبنأ : لات : بيبش نب ةملس لاق

 ةراتو ؛جاجحلا نع هيوري ةرات ةمركع نأ هرضي الو .حيحص ثيدح اذه

 لمتحيو عفار نب هللادبع هيف هتبث مث « جاجح نع هاور هنأ لمتحيف ؛ ةطساوب هوري
 . ايلاع هاورف ورمع نب جاجح يقل هل رسيت مث عفار نب هللا دبع نع هاور هنأ

 . ملعأ هللاو

 : ينعي « حصأ مالس نب ةيواعمو رمعم ةياور : لوقي يراخبلا نأ ىلع
 . يذمرتلا يف م عفار نب هللا دبع اهيف يتلا

 . (۱۹۸ ص ه + ) يناسنلا هجرخأو
 . ( ٠١۲۸ ص ۲ + ) ةجام نباو

 دوسألا رجحلا لضف

 :( ۳٤ ص 4 ب ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع مشن نبا نع ريرج انربخأ ةبيتق انثدح
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 هللا هشنعييل هللاو » : رجحلا يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق
 . ٠ قحب هملتسا نم ىلع دهشي ؛ هب قطني ناسلو امبي رصبي نانيع هل ةمايقلا موي

 . نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 ۲۲٤ ص ٤ ج ) هدنسم يف ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 + لاقف ركاش دمحأ قيقحتب
 ديعس نع مخ نب ناهثع نب هللادبع نع ةملس نب دامح انثدح نافع انثدح

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع ريبج نبا
 نمل دهشي ؛ هب قطني ناسلو امهب رصيي نانيع هلو ةمايقلا موي رجحلا هللا نثعبيل ١
 . ۲ قحب هملتسا

 نب جاّجح انثدح : هللا همحر لاقف ( 55 ص ۲ + ) يمرادلا هجرخأو
 . هب ةملس نب داّمح انثدح : الاق برح نب ناميلسو لاهنم

 ( 160 ص ١ + ) ماحلاو ء( "٠١ ص 4 ج ) : ىلعي وبأ هجرعأو
 . هاجرخي لو دانسإلا حيحص ثيدح اذه : لاقو

 مالسلا هيلع مهاربإ ماقم دنع فاوطلا اتعكر

 :(؟صالا ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 انثدحو ( ح ) ليعامسإ نب متاح انربخأ ليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح
 نأ رباج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع ديعس نب ىبحي انربخأ مصاع نب رصن
 .4 ىلصم مهاربإ ماقم نم ”اوذختاو ] :ًأرق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 )١( رمألا ىلع ءاخلا ركب : يأ .

۳۹ 



 ةعاس يأ يف مرحلا يف ةالصلاو فاوطلا

 :( 504 ص ۳ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 ريبزلا يأ نع ةنييع نب نايفس انربحأ :الاق مرشح نب يلعو راّمع وبأ انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ معطم نب ريبج نع هاباب نب هللا دبع نع

 ةعاس ةيأ ىلصو تيبلا اذهب فاط ادحأ اوعنمت ال « فانم دبع ينب اي » : لاق

 . « راهن وأ ليل نم ءاش

 دقو . حيحص نسح ثيدح « معطم نب ريبج ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . هاباب نب هللادبع نع حين يبأ نب هللا دبع هاور

 ريبزلا وبأو ء ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 «084 ص ١ +) ئاسنلا دنع ثيدحتلاب حّرص دقو «یرت اك عبوت دق هنکلو «سّلدم
 . (۸۱ ص 4 + ) دمحأو

 ۲۸٤( صا + ) ياسنلاو (245 ص ه +) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا
 . (۲۲۳ ص ۰ +)و

 . ٤۸"( ص ١ ج) ةجام نباو

 تيبلا يف لصي مل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ : لاق نم

 : ( ۱۷۹٥ ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 نب ورمع نع - ةملس نبا : ينعي - دامح انثدح دمحم نب سنوي انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نب لضفلا نع سابع نبأ نع رانيد
 عكري ملو « رفغتساو لجو زع هللا اعدو « ربكو حبسف ةبعكلا يف ماق ملسو هلآ
 . دجسي لو

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 نبا : ينعي « دامح انثدح لماك وبأ انثدح : لاقف ( ۲٤۲۳ ص ) هجرحأو

 . هب ةملس
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 :(1801 ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو
 حيجن يلأ نب هللا دبع ينثدح قاحسإ نبا نع يلأ انثدح بوقعي انثدح

 ينثدح سابع نب هللا دبع نع - ربج نب دهاجم نع وأ - حابر يأ نب ءاطع نع
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ : اهلخد نيح هعم ناكو سابع نب لضفلا يخأ
 مث « نيدومعلا نيب ادجاس عقو ؛ اهلخد امل هنكلو ةبعكلا يف لصي مل ملسو هلآ
 . وعدي سلج

 ددرتي وه ذإ ؛ هخيش يف حين يبا نبا ددرت هرضي الو نسح ثيدح اذه

 . ةحصلا ىلإ هلبق امب يقترب وهو « سابع نبا نم عمس دق امهالك نيتقث نيب
 : (1815 و هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 سابع نبا نأ رانيد نب ورمع ينربخأ رج نبا انثدح قازرلا دبع .انثدح
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا عم لحد هنأ هربخأ سابع نب لضفلا نأ ربخي ناك

 نيح تيبلا يف لصي مل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنا نأو تيبلا ملسو
 . تيبلا باب دنع نيتعكر عكر لزنف جرح امل هنکلو ۽ هلخد

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذهو
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ تبثأ الالب نأ : ملعي نأ يغبني امو

 . يفانلا ىلع مدقم تبثملاو . ةبعكلا يف ىلص
 ربخأ ام اذه : يديمحلا لاق : ( ٠٠١ ص ه + ) هللا همحر يراخبلا لاق

 «لصي مل :لضفلا لاقو ةبعكلا يف ىلص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ لالب
 . ما . لالب ةداهشب سانلا ذخاف

 ةندب يدو هنع يشملا طقسي هللا تيب ىلإ يشمي نأ رذن نم

 :( 75١14 ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 نب ةبقع نأ سابع نبا نع ةمركع نع ةدانق انثدح مامه انربخأ زبب انثدح
 يشمت نأ توذن هتخأ نإ : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاس رماع
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 هللا نإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ءاهفعض هيلإ اكشو تيبلا ىلإ

 . 6 ةندب دهتلو بكرتلف « كتخأ رذن نع ينغ

 . يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 : ( 7١18 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 نب ةبقع نأ سابع نبا نع ةمركع نع ةدانق نع مامه انربخأ ديزي انثدح

 يشمت نأ ترذن هتخأ نأ : ركذف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا قأ رماع

 . © ةندب دبتلو بكرت نأ كتخأ رم » : لاق « تيبلا ىلإ

 . نوراه نبا : وه ديزي

 ةيورتلا موي ىنمب رهظلا ةالص

 :( 5١1 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رمع نب هللادبع نع عفان ينثدح قاحسإ نبا نع يبأ انثدح بوقعي انثدح

 نأ كلذو « ةيورتلا موي نم ىنمب رهظلا يلصي نأ عاطتسا اذإ بحي ناك هنأ

 . ىنمب رهظلا ىلص ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 . نسح ثيدح اذه

 ؟ ةفرع ىلإ ىنم نم ودغي ىتم

 ۹۱ ص هاج هللا همحر دواد وبأ لاق

 ينثدح قاحسإ نبا نع ينأ انربخأ بوقعي انربخأ لبتح نب دمحأ انثدح

 ىنم نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادغ : لاق رمع نبا نع عفان

 مامإلا لزنم يهو ةرمنب لزنف « ةفرع ىنأ ىتح ةفرع موي ةحيبص حبصلا ىلص نيح
 هللا ىلص هللا لوسر حار رهظلا ةالص دنع ناك اذإ ىتح « ةفرعب هب لزني يذلا

 مث + سانلا بطخ مث رصعلاو رهظلا نيب عمجف « ارجهم ملسو هلآ ىلعو هيلع
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 ةفرع نم فقوملا ىلع فقوف حار
 . نسح ثيدح اذه

 1١١9(. ص ۲ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 ةفرعب فوقولا

 : ( 458 ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 رلا دبع نع ءاطع نب ريكب ينثدح نايفس انأبنأ ريثك نب دمحم انثدخ

 ءاجف ةفرعب وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تيتأ : لاق يليدلا رمعي نبا
 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىدانف الجر اورمأف « دجن لهأ نم رفن وأ سان

 ءاج نم « ةفرع موي جملا جحلا » : ىدانف الجر رمأف ؟ جحلا فيك : ملسو هلآ
 نيموي يف لجعت نمف ةئالث ىنم مايأ ء ةجح عف عمج ةليل نم حبصلا الص لبق
 لعجف هفلخ الجر فدرأ مث : لاق . « هيلع ملإ الق رخأت نمو هيلع ملإ الف
 . كلذب يداني

 .«نيترم جحلا جحلاو :لاقف نايفس نع نارهم هاور كلذكو :دواد وبأ لاق
 . 6 ةرم جحلا » : لاق نايفس نع ناطقلا ديعس نب ىح هاورو

 « ةقث وهو ءاطع نب ريكي الإ ء حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 .(1؟4 ص) تامازلإلا يف ا هاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ دق
 9١5( ص مج ) و ( 1۳۳ ص ۳ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . يروثلا هاور ثيدح دوجأ اذهو : ةنبيع نب نايفس لاق :رمع ينأ نبا لاق :لاقو

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 .( 556 ص و 585 ص ه + ) يناستلا هجرخأو
 ىرأ ام : ىبحي نب دمحم لاق : لاقو ( ”٠٠١ ص ۲ + ) هجام نباو

 . هنم فرشأ اًئيدح يروثلل

 . (۳۹۹ ص ۲ + ) يديمحلا هجرحأو
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 : ( 457 ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 سرضم نب ةورع ينربخأ رماع انربخأ ليعامسإ نع ىبحيانربخأ ددسم انثدح
 : ينعي - فقوملاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ : لاق ياطلا

 «يسفن تبعتأو «يتيطم تلكأ هيط يلبج نم هللا لوسر اي تكج :تلق - عمجب

 هللا لوسر لاقف ؟ جح نم يل لهف « هيلع تفقو الإ لبج نم تكرت ام هللاو
 لبق تافرع قتأو « ةالصلا هذه انعم كردأ نم :  ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . ؛ هفت ىضقو هجح مت دقف ؛ ارا وأ اليل كلذ

 ثيداحألا نم وهو « هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 ٠١5(. ص) تامازلإلا يف اك ءاهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو (5756 ص ۲ ج) يذمرتلا هج رخأ ثيدحلا

 . ( ۲۹۳ ص ه + ) يقاسنلا هجرخأو

 ١١١4(. ص ۲ + ) ةجام نباو

 : ۳۹۱ ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 يشدح قاحسإ نبا نع يأ انربخأ بوقعي انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح

 ىنم نم ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ادغ : لاق رمع نبا "نع عفان

 مامإلا لزنم يهو ةرمنب لزنف « ةفرع ىنأ ىتح ةفرع موي ةحيبص حبصلا ىلص نيح
 هللا ىلص هللا لوسر حار رهظلا ةالص دنع ناك اذإ ىتح « ةفرعب هب لزني يذلا

 مث ٠ سانلا بطح مث رصعلاو رهظلا نيب عمجف « اًرجهم ملسو هلآ ىلعو هيلع
 . ةفرع نم فقوملا ىلع فقوف حار

 . نسح ثيدح اذه

 .(174 ص ۲ جر هللا هجر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا
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 ةفرع موي لضف

 : ( 7089 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةداتق نع - ديعس نبا : ينعي - ىنثملا انثدح مساقلا نب رهزأ انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هاباب نب هللا دبع

 « ةفرع لهأب ةفرع ةيشع هتكئالم يهابي لجو زع هللا نإ » : لوقي ناك ملسو هلآ
 . « اربغ اثعش ينوتأ يدابع ىلإ اورظنا : لوقيف

 . نسح ثيدح اذه

 :( 408 نص ۸+ ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع ةملس نب داّمح انربخأ نوراه نب ديزي انربخأ ديمح نب دبع انثدح
 تمقأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا ا : ساّبع نبا أرق : لاق راّمع يأ نب راّمع

 تلزنأ ول : لاقف يدوبي هدنعو 4 انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع
 موي يف تلزن اهنإف : سابع نبا لاقف ءاديع اهموي انذختال انيلع ةيآلا هذه

 . ةفرع مويو ةعمج موي يف ؛ نيديع

 ةفرع موي ةبطخلا

 :( ۳۹١ ص هاج ) هللا ههر دواد وبأ لاق

 ديجلا دبع نع عيكو انربخأ : الاق ةبيش يلأ نب ناثعو يرسلا نب دانه انثدح

 . ةذوه نب دلاخخ نب ءادعلا ينثدح ورمع يأ

 : لاق ةذوه نب ءادعلا نب دلاخ ينئدح ورمع يبأ ديحلا دبع نع : دانه لاق

 ريعب ىلع ةفرع موي سانلا بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر
 . نيباكرلا يف ماق

 . دانه لاق ا( « عيكو نع ءالعلا نبا هاور : دواد وبأ لاق
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 ورمع وبأ ديجلأ دبع انربخأ رمع نب ناهع انربخأ مظعلا دبع نب سابع انثدح

 . هانعمب دلاخ نب ءادعلا نع
 . يباحصلا مسا يف فالتخالا رضي الو حيحص ثيدح اذه

 : ( ۱۷١ ص ۳ + ) يناثملاو داحآلا يف هللا همحر مصاع يبأ نبا : لاقو .

 قيقدلا بحاص ديجملا دبع ان سراف نب رمع نب ناثع ان ىنثملا نب دمحم انثدح

 يبنلا باحصأ نم لجر ىلع انلخدف « جيجزلاب انررم : : لاق ةرصبلا لهأ نم

 ءادعلا : هل لاقي « ةعصعص نب رماع ىنب نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص
 : انلق ؟ موقلا نم : لاقف « مالسلا انيلع درف هيلع انملسف ةذوه نب دلاخ نبا

 دمحم لعف امق : لاقف« تاوعدب انل وعدتو كيلع ملسن كانيتأ ةرصبلا لهأ نم

 ةنس ىلإو لجو زع هللا باتك ىلإ سانلا وعدي كاذ وه : انلقف ؟ بلهملا نبا
 امف : انلق ؟ كاذو وه امو : لاق ء ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 اوحلفت اودعقت نأ : لاق ؟ دعقن وأ ءالؤه عم وأ ءالؤه عم نوكن نيأ ؟ انرمأت

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تججح : لاق مث « اال اودشرتو

 نيياكرلا يف امئاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرف « عادولا ةجح

 اذه مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكلاومأو مكئامد نإ الأ » : ةفرع موي يداني

 معن : اولاق ٠ ؟ تغلب له الأ « هنوقلت موي ىلا اذه كدلب يف اذه كرهش يف

 , اال « دهشا مهللا دهشا مهللا » : لاق

 . حيحص ثيدح اذه

 هدعب ةضافإلا مث رجفلا لبق يمرلاو ةفعضلل ةفلدزم نم مدقتلا زاوج

 :( 4١5 ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ : لاق

 : نبا ينعي - كاحضلا نع كيدف ينأ نبا انربحأ هللادبع نب نوراه انثدح

 : تلاق اأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع - ناثع نبا

 ةرمجلا تمرف « رحنلا ةليل ةملس مأب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لسرأ
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 هللا لوسر نوكي يذلا مويلا ؛ مويلا كلذ ناكو « تضافأف تضم مث رجفلا لبق
 . اهدنع ينعت « ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 :(1811) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق
 نع حابر ىلأ نب ءاطع نع شاشم ينربخأ ةبعش انثدح نافع انثدح

 E لاق سابع نب لضفلا نع سابع
 ْ ليلب عمج نم اولجعتي نأ : مهرمأ مشاه ينب ةفعض

 متاح وبأ هقثو دقو اشاشم الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 . بيذهنلا بيذمت يف اک

 سمشلا علطت ىتح ةفعضلا يمري ال : لاق نم

 : ( 141١86 ص ه ج ) همحر دواد وبأ لاق

 نع تايزلا ةزمح انربخأ ةبقع نب ديلولا انربخأ ةبيش يأ نب ناثع انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق سابع نبا نع ءاطع نع بيبح

 ىتح ةرمجلا نومري ال : ينعي < , مهرمأيو سلغب هلهأ ءاقعض مدقي ملسو هلا

 . سمشلا علطت
 . نسح ثيدح اذه

 ىنم ىلإ ةفلدزم نم عفدلا

 te) .۲ ص ه +) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 ينثدح قاحسإ يأ نع يلأ انربخأ بوقعي انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح
 فيدر تنك : : لاق ةماسأ نع سابع نب هللا دبع ىلوم بيرك نع ةبقع نب ميهاربإ
 هللا لص لوسر عفد ؛ سمشلا تعقو املف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنا

 . ملسو هلا ىلعو هيلع
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 حيحص يف رباج ثيدح يف ءاج ال فلاخم هنكلو . نسح ثيدح اذه

 . سمشلا علطت نأ لبق عفد ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : ملسم

 . ايش قاحسإ نبا ظفح يف نأل ؛ حصأ رباج ثيدحو

 ١84(: ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ىسيع انربخأ ددسم انربخأو « ىسيع انأبنأ يزارلا ىموم نب مهاربإ انثدح

 يحل نب رماع نب هللا دبع نع دعس نب دشار نع روث نع مهاربإ ظفل اذهو
 مظعأ نإ » : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع طرق نب هللا دبع نع
 «يناثلا مويلا وهو :روث لاق :ىسيع لاق « رقلا موي مث رحنلا موي :هللا دنع مايألا

 ء تس وأ سمخ تاندب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل برق : لاقو

 ةفيفخ ةملكب ملكتف : لاق اهبونج تبجو املف « اديب نهتيأب هيلإ نفلدزي نقفطف
 . « عطتقا ءاش نم ١ : لاق ؟لاق ام : تلقف اهمهفأ م

 . ديزي نبا : وه روثو . نسح ثيدح اذه

 .( 7600 ص 1 ج) دمحأ هجرخأو

 :( 45١ ص ه + ) هللا همحر دوادوبأ لاق

 - زاغلا نبا : ينعي -- ماشه انربخأ ديلولا انربخأ للضفلا نب لمؤم انثدح

 موي فقو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ :رمع |نبا نع عقان انربخأ

 موي : اولاق « ؟ اذه موي يأو : لاقف « جح يتلا ةجحلا يف تارمجلا نيب رحنلا

 . « ربكألا جحلا موي اذه و : لاق . رحنلا

 . دوبعملا نوع يف ا « اقيلعت يراخبلا هجرخأ دقو .. نسح ثيدح اذه
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 فذخلا ىصح لشعب يمرلا

 : ( ٤۳١ ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ماريل نب دمحم نع جرعألا ديمح نع ثراولا ديع انربخأ ددسم انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انبطخ : لاق يميتلا ذاعم نب نمحرلا دبع نع يميتلا

 يف نحنو لوقي ام عمسن انك ىتح انعامسأ تحتفف ىنمب نحنو ملسو هلآ ىلعو
 يف نيتبابسلا هيعيصأ عضوف « رامجلا غلب ىتح مهكسانم مهملعي قفطف « انلزانم
 رمأو دجسملا مدقم يف اولزنف نيرجاهملا رمأ مث فذخلا ىصحب لاق مث هينذأ
 كلذ دعب سانلا لزن مث ءددجسملا ءارو نم اولزنف راصنألا

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ةبقعلا ةرمج يمرب ةيبلتلا يبتنت
 : ( ۱۳۳۳ هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع حلاص نب نابأ ينثدح قاحس] نب دمحم نع يدع يأ نب دمحم انثدح

 « ةرمجلا ىمر ىتح كيبل : لوقي هعمسأ لزأ ملف نيسحلا عم تفقو : لاق ةمركع

 لبي بلاط يأ نب يلع تعم : لاق لالهإلا اذه ام , هللا دبع ابأ اي : تلقف

 لهأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينثدحو ةرمجلا ىلإ ىهتنا ىتح
 . الإ یہتنا ىتح

 . نسح ثيدح اذه

 : ( ۲۷۱ ص ١١ + ) هللا همحر ىنثملا نب ىلع نب دمحأ ىلعي وبأ مامإلا لاق

 ينثدح .قاحسإ نب دمحم نع عيرز نب ديزي انثدح رمع نب هللا ديبع انئدح
 لزأ ملف ةفلدزملا نم يلع نب نيسنحلا عم تعفد : لاق ةمركع نع ملاص نب نابأ
 لالهإلا اذه ام :: هل تلقف « ةرمجلا ىلإ ىبتنا ىتح كيبل كيبل : لوقب هحمسأ

 ةرمجلا ىلإ .ىهتنا ىتح لبي بلاط يأ نب يلع يأ تعمس : لاقف ؟ هللا دبع ابأ اب
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 :لاق .اهيلإ ىهتنا ىتح لهأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينثدحو
 يأ ينربخأو : لاق « قدص : لاقف نيسح لوقب هتربخأف سابع نبا ىلإ تعجرف
 لب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر فيدر ناكو ؛ سابع نب لضفلا

 . ةرمجلا ىلإ ىهتنا ىتح
 : ( 8007 ص ) هللا همحر ىلعي وبأ لاقو

 نب نابأ ينثدح قاحسإ نب دمحم نع ىلعألا دبع انثدح ركب وبأ ينثدح
 هعمسأ لزأ ملف ةفلدزملا نم ىلع نب نيسح عم تعفد : لاق ةمركع نع حلاص
 ؟ هللا دبع ابأ اي لالهإلا اذه ام :هل تلق ةرمجلا ىلإ ىبتنا ىتح «كيبل كيبل :لوقي
 يتثدحو « ةرمجلا ىلإ ىهتنا اذإ ىتح لبي بلاط ينأ نب يلع يأ تعمس ينإ : لاق
 . الإ ىبتنا ىتح لهأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 . نسح ثيدح اذه

 . ةبيش يأ نبا : وه ركب وبأو
 . فارشألا ةفحت يف اک « هجولا اذه ريغ نم حيحصلا يف لضفلا ثيدحو

 قلخحلا لضف
 1١58(: ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع قاحسإ ينأ نع ليئارسإ انث : الاق ريكب ينأ '”نباو مدآ نب ىبحي انث
 هللا لوسر لاق : لاق عادولا ةجح دهش نمم ناكو : ىبحي لاق ةدانج نب يشبح
 « هللا لوسر اي : اولاق « نيقلحملل رفغا مهللا ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 « نيرصقملاو « هللا لوسر اي : اولاق « نيقلحملل رفغا مهللا » : لاق « نيرصقملاو
 . نيرصقملاو : ةثلاثلا يف لاق

 : هللا همحر لاقف ( ۲۲۸ ص ١/4 + ) ةبيش يلأ نبا هجرعأ ثيدحلا

 . هب . ليئارسإ انربخأ : لاق هللا دبع انثدح

 . الاق هدعب امل هانتبنأ ام باوصلاو « ركب يلأ نبا وأ : لصألا يف )١(
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 :( 5١5 ص ه ج ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 ينثدح : لاق ةرم تعمس : لاق ةرم نب ورمع ينثدح ةبعش انث ىبحي انث

 هللا لوسر انيف ماق : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم لجر

 مكموي يأ نوردنأ ١ :لاقف ةمرضخم ءارمح ةقان ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 يأ نوردتأ « ربكألا جحلا موي مقدص » : لاق « رحنلا موي : انلق : لاق « ؟ اذه

 نوردتأ « مصألا هللا رهش مقدص » : لاق « ةجحلا وذ : انلق ۲ ؟ اذه كرهش

 نإف ١ :لاق « عقدص و : لاق « مارحلا رعشملا : انلق : لاق « ؟ اذه مدلب دلب يأ

 م دلب يف ءاذه كرهش يف ءاذه مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكلاومأو مكئامد

 ىلع مكطرف ينإو الأ ءاذه مدلبو اذه كرهشو اذه مكموي ةمرحك و :لاق وأ « اذه

 ينومتيأر دقو الأ ء يهجو اودوست الف « مألا مكب رئاكم ينإو كرظنأ ضوحلا

 يفإو الأ « رانلا نم هدعقم ًاوبتيلف ىلع بذك نمف « ينع نولأستسو ينم معمو

 : لاقيف « يبلاحصأ بر اي : لوقأف « نورخآ ينم ذقنتسمو اثانإ وأ الاجر ذقنتسم

 . 6 كدعب اوثدحأ ام يردت ال كنإ

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ٤۳١ ص ه + ) هللا ههر دواد وبأ لاق

 جرعألا " ديمح نع رمعم انأبنأ قازرلادبع انربخأ لبنح نب دمحأ انئدح

 يبنلا باحصأ نم لجر نع ذاعم نب نمحرلا دبع نع يميتلا مهاربإ نب دمحم نع

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا بطخ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ةلبقلا ةنميم ىلإ راشأو « انهاه نورجاهملا لزنيل » : لاقف مشزانم مهزنو ىنمب سانلا

 . ٠ ملوح سانلا لزتيل مث » ةلبقلا ةرسيم ىلإ راشو « انهاه راصنألاو »

 . ةعامجلا لاجر نم سيق نب ديمح وه : جرعألا ديح مل
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 ىلع رضي ال مهملا يباحصلاو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ذاعم نب نمحرلا دبع نع ميهاربإ نب دمحم نع ديمح نع هنووري رمعم ريغ نأ

 بيذبتلا بيذهت يف «  لجرلا ركذ نودب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لم يبنلا نع
 . حجرأ وهو ذاعم نب نمحرلا دبع ةمجرت يف

 . يلاحص ذاعم نب نمحرلا دبعو
 .(؟44 ص ۰ + ) ُيئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 :( 1۸ ص ه + ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 تعمس : لاق يبأ ينثدح موثلك نب ةعيبر انث : الاق نافعو ديعس وبأ انث

 : اليعس وبأ لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعياب : لوقي ةيداغ ابأ
 هللا ىلص هللا لوسر انبطخخو : ثيدحلا يف اعيمج الاق معن : لاق ؟ كنيميب :هل تلقف

 مكيلع مكلاومأو مكءامد نإ « سانلا اهأي : لات ةبقعلا موي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 يف اذه مرهش يف اذه مكموي ةمرحك ؛ لجو زع مكبر نوقلت موي ىلإ مارح

 اوعجرت ال الأ» :لاق مث# دهشا مهللا » : لاق معن : اولاق « ؟ تغلب له الأ اذه كدلب

 . ٩ ضعب باقر مكضعب برضي اًرافك يدعب
 . حيحص ثيدح اذه

 سائلا ناكف « هنع هللا يضر رساي نب رامع لتاق : وه اذه ةيداغلا وبأو

 . نتفلا نم هللاب ذوعنو ةمالسلا هللا لأسن . ثيدحلا اذه هتياور دعب هتأرج نم نوبجعتي

 :( ال5 ص ٤ ج ) دنسملا دئاوز يف دمحأ نب هللادبع لاقو

 يدع يأ نب دمحم انثدح : لاق ىنثملا نب دمحم يزتعلا ىموم وبأ ينثدح

 نب ىلعألا دبع دنع بصقلا طساوب انك : لاق ربج نب موثلك نع نوع نبا نع
 يام ىقستسا « ةيداغلا وبأ : هل لاقي لجر هدنع اذإف : لاق رماع نب هللا دبع

 « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ركذو برشي هنأ ىنأف « ضضفم ءانإب يتأف
 يدع يبأ نبا كش ٠ الالض وأ ارافك يدعب اوعجرت الو : ثيدحلا اذه ركذف

 هللا يننكمأ نفل هللاو : تلقف انالف بسي لجر اذإف + ضعب باقر مكضعب برضي »

 ىلإ تنطفف : لاق عرد هيلعو هب انأ اذإ نيفص موي ناك املف « ةبيتك يف كنم

 صف



 : تلق : لاق . رساي نب رامع : وه اذإف هتلتقف هتنعطق « عردلا نابرج يف ةجرفلا
 . 1 رساي نب رامع لتق دقو « ضضفم ءانإ يف برشي نأ هرکی هاتفك دي يأو

 انث : لاق ثراولا دبع نب دمصلا دبع انث : هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 هللا لوسر انيطخ : لاق ينهجلا ةيداغ يأ نع يأ يتثدح : لاق موثلك نب ةعببر
 مكلاومأو ءامد نإ  سانلا اهبأي 9 : لاقف ةبقعلا موي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . ٠ ؟ تغلب له مهللا ١ : لاق معن : اولاق ٠ ؟ تغلب له الأ اذه مكرهش يف اذه مدلب يف اذه مكموي ةمرحك مكبر اوقلت نأ ىلإ مارح مكيلع

 ”ةيداغ ابأ تعم : لاق يلأ ينثدح : لاق ةعيبر ينثدح : لاق نافع انث
 : لاقف ةبقعلا موي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعياب : لاق ينهجلا
 . 0 . هلثم ركذف ٠ .... مءامد نإ « سانلا اهيأيو

 . حيحصلا لاجر هلاجر . حيحص ثيدحاذه
 : ( ٤٣۳ ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ينثدح ةمركع انربخأ كلملا دبع نب ماشه انريخأ هللا دبع نب نوراه انثدح .
 بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبا تيأر : لاق يلهابلا دايز نب سامرملا
 . ىنمب ىحضألا موي ءابضعلا هتقان ىلع سانلا

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه
 ديعس نب ىبحب انث : لاقف ( ٤۸١ ص ۲ + ) هللا همحر مامإلا هجرخأو

 . هب رامع نب ةمركع نع
 . هب يلجعلا : وهو « رامع نب ةمركع انث .مساقلا نب مشاه انث
 : ( 446 ص ؟ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 ايناهبصأ هلصأ ناكو « يرلا لهأ نم دمحم وبأ يلع نب نارمع نب هللا دبع انث

 : لاق سامره نع رامع.نب ةمركع انث : لاق سيرضلا نب ىح انثدح : لاق

 وهو « ريعب ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأرف يا فدر تنك
 : .٠ ا اعم ةرمعو ةجحب كيبل ٠ : لوقي
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 : ( ٤۳۳ ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 رباج نبا انربخأ ديلولا انربخأ - ينارحلا لضفلا نبا : ينعي - لمؤم انثدح
 هللا لوسر ةبطخ تعمس : لوقي ةمامأ ابأ تعم يعالكلا رماع نب ملس انريخأ

 . رحنلا موي ىنمب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . تاقث هلاجرو . حيحص ثيدح اذه

 يدهفلا نم قدصتلا

 1١84(: ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 - ىسيع انربخأ ددسم انريخأو « ىسيع انآبنأ يزارلا ىموم نب مهاربإ انثدح

 نع يحل نب رماع نب هللا دبع نع دعس نب دشار نع رو نع - مههاربإ ظفل اذهو
 مايألا مظعأ نإ ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يبنلا نع طرق نب هللا دبع
 :لاقو يناثلا مويلا وهو :روث لاق :ىسيع لاق « رقلا موي مث رحنلا موي هللا دنع

 نقفطف « تس وأ سمخ تاندب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل برق
 ءاهمهفأ مل ةفيفخ ةملكب ملكتف :لاق اهبوتج تبجو املف ءأدبي نهتيأب هيلإ نفلدزي
 .« عطنقا ءاش نم و : لاق ؟ لاق ام : تلقف

 . ديزي نبا : وه رولو . نسح ثيدح اذه

 . ( ٠٠١ ص ٤ + ) دمحأ هجرخأو

 ؛ فاوطلا ميدقت لضفألاو زئاج فاوطلا ىلع يعسلا ميدقت
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلعف هنأل

 ١ : ( 4486 ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ةقالع نب دايز نع يلابيشلا نع ريرج انربخأ ةبيش ينأ نب ناثع انثدح
 « اجاح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا عم تجرح : لاق كيرش نب ةماسأ
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 تمدق وأ ؟ فوطأ نأ لبق تيعس « هللا لوسر اه : لئاق نمف هنوتأي سانلا ناكف
 ضرتقا لجنر ىلع الإ جرح ال جرح الو : لوقي ناكف ؟ ائيش ترخأ وأ اعيش

 . « كلهو جرح يذلا كلذف ملاظ وهو « ملسم لجر ضرع
 مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . ( ٠١١ ص ) تامازلإلا يف م اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا

 نهسوؤر نم نرصقي ءاسللا

 :( 158 ص ه + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 جرج نبا نع فسوي نب ماشه انربخأ ةقث يدادغبلا بوقعي وبأ انثدح

 ناثع مأ ينتربخأ : تلاق ةبيش تنب ةيفص نع ةبيش نب ريبج نب ديمحلا دبع نع
 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نأ نايفس يبا تنب
 . « رصيقتلا ءاسنلا ىلع امنإ قلحلا ءاسنلا ىلع سيل و

 مأو « ليئارسإ يبأ نب قاحسإ : وه بوقعي وبأو . حيحص ثيدح اذه
 . ةباصإلا : يف ا « ةيباحص نايفس يأ تنب نافع

 نب يلع انثدح : لاقف ( ۸٩ ص ۲ + ) هللا همحر يمرادلا هجرخأ دقو
 . هب رفعج نب ديمحلا دبع ينربخأ جرج نبا انث ينيدملا هللا دبع

 :( 5145 ص 8 + ) هللا هر يذمرتلا لاق
 ةمادق نع لبان نب نميأ نع ةيواعم نب ناورم انربحأ عينم نب دمحأ انثدح

 ىلع رامجلا يمري ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر : لاق هللا دبع نبا

 . كيلإ كيلإ الو درط الو برض سيل 4 هتقات

 امإو . حيحص نسح .ثيدح هللا دبع نب ةمادق ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 معو



 لبان نب نميأو . حيحص نسح ثيدح وهو هجولا اذه نم ثيدحلا اذه فرعي
 . ثيدحلا لهأ دنع ةقث : وه

 مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . تامازلإلا نم « ٠١١ ص ) يف م اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا

 ۱٠۰۹(« ص ۲ ج) هجام نباو «(۲۷۰ ص ه ج) يفاسنلا هجرخأ ثيدحلاو

 . ( ۲٤١ ص 1/4 + ) ةبيش يلأ نباو . ( 4١5 ص ۳ ج) دمحأو

 قيرشتلا مايأ ةبطخلا

 : ( ٤4۸ ص ١ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نايفس نع عيكو انث : الاق دمحم نب يلعو ةبيش ينأ نب ركب وبأ انثدح

 نأ محس نب رشب نع معطم نب ريبج نب ثان نع تباث يا نب بيبح نع
 لخدي ال ١ : لاقف قيرشتلا مايأ بطخخ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . © برشو لكأ مايأ مايألا هذه .نإو « ةملسم سفن الإ ةّئجلا

 ناك نإو تباث يها نب بيبحو . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 ورمع هعبات دقو ( 4١ ص ه ج ) دمحأ مامإلا دنع ةبعش هنع هاور دقف « اسندم

 . ( ٠١١ ص ۸ + ) فاسنلا دنعو دمحأ مامإلا دنع رانيد نبا

 . ( ۲١ ص ؟/4 + ) ةبيش ينأ نبا هجرخأو
 4١١(: ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لوسر ةبطخ حمس نم ينثدح ةرضن ينأ نع يريرجلا ديعس انث ليعامس] ان
 نإ الأ « سانلا اهيأي » : لاقف قيرشتلا مايأ طسو يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 يمجعل الو يمجعأ ىلع ينرعل لضف ال الأ « دحاو مكابأ نإو ءدحاو مكبر

 :اولاق « ؟ تغلبأ « ىوقتلاب الإ رمأ ىلع دوسأل الو دوسأ ىلع رمحأل الو ,:ينرع ىلع
 : اولاق :؟ اذه موي يأ» :لاق مث ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر علبأ

 « اذه دلب يأ » : لاق « مارح رهش : اولاق « ؟ اذه رهش يأ » : لاق « مارح موي

 ضيا



 الو : لاق « مكلاومأو مءامد مكنيب مرح دق هللا نإ » : لاق « مارح دلب : اولاق

 يف اذه كر هش يف اذه مكموي ةمرحك ١ ؟ ال مأ « مكضارعأ وأو : لاق يردأ

 «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر غلبأ : اولاق « ؟ تغلبأ اذه مدلب

 . © بئاغلا دهاشلا غلبيل » : لاق

 :( 4839 ص ٥ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 حيجن يأ نبا نع عفان نب ميهاربإ نع كرابملا نبا انربخأ ءالعلا نب دمحم انئدح

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيأر : الاق ركب ينب نم نيلجر نع هيبأ نع
 هللا لوسر ةبطخ يهو « هتلحار دنع نحنو قيرشتلا مايأ طسوأ نيب بطخي ملسو

 . ىنب بطخ يتلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 يدها دجي مل نم الإ قيرشتلا مايأ موصي ال

 : ( ٥٤۸ ص ١ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نب دمحم نع ناميلس نب "'محرلا دبع انث ةبيش يأ نبا ركب وبا انثدح
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ نع ةملس يأ نع ورمع
 . « برشو لكأ مايأ ىنم مايأ ١ : ملسو هلا

 . نسح ثيدح اذه

 انثدح : هللا همحر لاقق ( ۳۲۰ ص ٠ ج ) ىلعي وبأ هجرحأ ثيدحلا

 . هب ورمع نب دمحم نع نمحرلا دبع انثدح ةبيش يأ نب ركب وبأ
 : ( 1۳ ص ۷ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 انربخأو ( ح ) يلع نب ىموم انربخأ بهو انربخأ يلع نب نسحلا انثدح
 :لاق بهو ثيدح يف رابخألاو يلع نب ىسوم نع عيكو انربخأ ةبيش يأ نب ناثع

 .(ةجاجزلا حابصم)و (فارشألا ةفحت) يف ا هانتبلأ ام باوصلاو ,نمرلا دبع لصألا يف )١(
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 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رماع نب ةبقع عم هنأ يبأ تعم

 مايأ يهو مالسإلا لهأ انديع ؛ قيرشتلا مايأو رحنلا مويو ةفرع موي » : ملسو

 . « برشو لكأ

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو 48١( ص ۳ ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 .( ۲٣۲ ص ه + ) يلاسنلا هجرخأو

 اهريغو جحلا كسانم ف مامإلا ىوتف

 : ( ٠١۹ ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاقو

 ةماسأ نع ةقالع نب دايز نع ةناوع وب انثدح : لاق نامعنلا وبأ انثدح

 بارعألا تءاجو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا دنع تنك : لاق كيرش نبا

 2 اولاقف مهريغ نوملكتي ال سانلا تكسف انهاه نمو انهاه نم ريثك سان

 « اهب سأب ال سانلا رومأ نم ءايشأ يف اذكو اذك يف جرح انيلعأ « هللا لوسر اي

 يذلا كاذف « املظ اًءرما ضرتقا اءرما الإ جرحلا هللا عضو « هللا دابع اي » : لاقف

 اووادت « هللا دابع اي معن » : لاق ؟ ىوادتنأ « هللا لوسر اي : اولاق « كلهو جرح

 امو : اولاق « دحاو ءاد ريغ ءافش هل عضو الإ ءاد عضي مل لجو زع هللا نإف

 يطعأ ام ريخ ام « هللا لوسر اي : اولاق « مرحلا ١ : لاق ؟ هللا لوسر اي وه

 . ١ نسح قلخ » : لاق ؟ ناسنإلا

 : ( ۱۱۳۷ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامالا لاقو

 ةنيبع نب نايفس انث : الاق راّمع نب ماشهو ةبيش يلأ نب ركب وبأ انثدح

 يبا نولأسي بارعألا تدهش : لاق كيرش نب ةماسأ نع ةقالع نب دايز نع

 ؟ اذك يف جرح انيلعأ ؟ اذك يف جرح انيلعأ : ملسو هلآ لعو هيلع هللا لص

 « ايش هيخخأ ضرع نم ضرتقا نم الإ جرحلا هللا عضو « هللا دابع » : مهل لاقف

 : لاق ؟ ىوادتن الأ حانج انيلع له « هللا لوسر اي : اولاقف ٠ جرح يذلا كاذف

 ©« مرحلا الإ ءافش هعم عضو الإ ءاد عضي مل هناحبس هللا نإف « هللا دابع اووادت »
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 . « نسح قلخ » : لاق ؟ دبعلا يطعأ ام ريخ ام « هللا لوسر اي : اولاق

 يتلا ثيداحألا نم وهو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 . اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا مزلأ

 : ۳۴۳١ ص ۲ ج ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامالا لاق
 نع ةملس نب دامح انث ملسم نب ديلولا انث يلمرلا ديعس نب دشار انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ضرع : لاق ةمامأ يبأ نع بلاغ يأ

 تكسف# لضفأ داهجلا يأ « هللا لوسر اي : لاقف . لوألا ةرمجلا دنع لجر
 عضو ةبقعلا ةرمج ىمر املف « هنع تكسف هلأس ةيناثلا ةرمجلا ىأر اًملف « هنع

 : لاق.« هللا لوسر اي انأ : لاق « ؟ لئاسلا نيأ » : لاق بكريل زرغلا يف هلجر

 . ٠ رئاج تاطلس دنع قح ةملك و

 . ننسح ثيدخ اذه

 نب نسحلا نب دمحم انث : ( ۲١۱ ص ه + ) دمحأ مامإلا هجرخأ دقو
 نع - دايز نبا : ينعي - ىلعي نع - ناميلس نبا : ينعي - رفعج انث "سنا
 . هب بلاغ يلأ نع دامخ انث حور انثدحو ( ح ) ةمامأ ينأ نع بلاغ يا

 رخأتلاو لجعتلا

 : ( ٤٥١ ص ١ + ) هللا هجر دواد وبأ لاق

 نم رلا دبع نع ءاطع نب ريكب ينثدح نايقس انأبنأ ريثك نب دمحم انثدح
 ءاجف ةفرعب وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا تيتأ : لاق يليدلا رمعي نبا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوسر ىدانف الجر اورمأف جن لهأ نم رفن وأ سان
 نم ةفرع موي جحلا جحلا » : ىدانف الجر رمأف ؟ جحلا فيك : ملسو هلآ ىلعو

 يف لجعت نمف ةئثالث ىنم مايأ « ةجح مف عمج ةليل نم حبصلا ةالص لبق ءاج

 هفلخ الجر فدرأ مث : لاق . « هيلع مثإ الف رخأت نمو « هيلع مثإ الف نيموي

 . بيذبتلا بيدي يف ا هانتبثأ ام باوصلاو سنأ نبا لصألا يف )١(

 ؟



 . كلذب يداني لعجف
 .نيترم «جحلا جحلا» :لاقف نايفس نع نارهم هاور كلذكو :دواد وبأ لاق
 . ةرم ججا: لاق نايفس نع ناطقلا ديعس نب ىيحي هوارو
 دقو ةقث وهو ءاطع نب ريكب الإ «حيحصلا لاجر هلاجر ؛حيحص ثيدح اذه

 . ( 154 ص ) تامازلإلا يف م ءاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا ملأ
 :لاقو ( 5١5 ص ۸ + )و ( 1۳۳ صا ۳ ج ) ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 اذه . يروثلا هاور ثيدح دوجأ اذهو : ةنييع نب نايفس لاق:رمع يأ نب لاق

 . ( ۲٠١ ص و ١656 ص ه + ) ياسا ار
 ىرأ ام : ىبحي نب دمحم لاق : لاقو ( ٠١١١ ص ۲ + ) ةجام نباو

 . هنم فرشأ ائيدح يروثلا
 .( 8“ 849 ص ۲ + ) يديمحلا هجرخأو

 مالسإلا لمجُم اهيف ةبطخ
 : ( ۲۳۸ ص ۴۳ + ) ىلاعت هللا هجر يذمرتلا لاق

 ةيواعم انربخأ بابحلا نب ديز انريخأ يفوكلا نم رلا دبع نب ىموم انثدح
 هللا لوسر تعمس :لوقي ةمامأ ابأ تعم :لاق رماع نب ملس ينثدح :لاق اص نبا
 مكبر هللا اوقتا د : : لاقف عادولا ةجح يف بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 اولخدت مكرمأ اذ اوعيطأو ؛مكلاومأ ةاكز اودأو کر ھش اوموصو ءمكسمخ اولصو
 انأو : لاق ؟ ثيدحلا اذه تعمم مكذنم : ةمامأ يبأل تلق : لاق « مكبر ةنج
 , ةنس نيثالث نبا

 . حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

{° 



 اضيأ عادولا ةجح يف ةبطخ

 : ( ٠٠١ ص ٤ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 طيبن ينثدح ىعجشألا كلام وبأ ينثدح ةدئاز يلأ نب ايركز نب ىبحي انث

 هيلع هللا ىلص يبنلا ملكت ذإ عادولا ةجح يف يأ فيدرل ينإ : لاق طيرش نبا

 هتعمسف ينأ قتاع ىلع يدي تعضوف ةلحارلا زجح ىلع تمقف ملسو هلآ ىلعو
 « ؟ مرحأ دلب ياق » : لاق . مويلا اذه : اولاق « ؟ مرحأ موي يأ ٠ : لوقي
 نإف » : لاق . رهشلا اذه : اولاق ؛ ؟ مرحأ رهش يأف ٠ : لاق « دلبلا اذه : اولاق
 مكدلب يف ءاذه كرهش يف ءاذه مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكلاومأو مءامد
 . ( دهشا مهللا دهشا مهللا » : لاق . معن : اولاق « ؟ تغلب له « اذه

 . حيحص ثيدح اذه

 ناورم نع نازولا دمحم نب بويأ نع « ىربكلا يف يناسنلا هجرخأ دقو
 .ها .هركذف طيرش نب طيبن انثدح : لاق يعجشألا كلام يبأ نع يرازفلا ةيواعم نبأ
 . فارشألا ةفحت نم

 : ( ه ص ه ج ) ريبكلا مجعملا يق هللا همحر يناربطلا لاق

 ىب ينثدح ينارهزلا عيبرلا وبأ ينثدح لبنح ني دمحأ نب هللا دبع انئدح
 ةيواعم نب ناورم انث يأ انث يقشمدلا محد نب مهاربإ انثو يومألا ديعس نبا

 لاله انث : اولاق ديبع نب ىلعي انث ةبيش ينأ نب ركب وبأ انث مانغ نب ديبع انثو
 لاق - مالغ انأو يب عم تلبقأ : لاق يلزملا نب ورمع نب عفار نع ينزملا رماع نبا
 - يسادس وأ ينام :ىلعي لاقو «كلذ قوف وأ ضيصو :هثيدح يف ديعس نب یب

 ىلع سانلا بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذإف عادولا ةجح يق

 « سلاج نيب نم سانلاو هنع ربعي هنع هللا يضر بلاط ينأ نب يلعواءابهش ةلخي

 تعضوو « هباكرب تذخأف ةلغبلا تيتأ ىتح باكر لا تللختو ينأ سلجف « ماقو

 يفك تلخدأ مث مدقلا اهب تغلب ىتح قاسلا ىتح تحسمف هتبكر ىلع يدي
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 ظفللاو . يفك ىلع هيمدق درب دجأ ينأ ةعاسلا يلإ ليخيف « مدقلاو لعنلا نيب

 . يومألا ثيدحل

 . حيحص ثيدح اذه

 ةفقانلا نع ءىزجت ةرقبلا

 1١١47(: ص ۲ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع نوميم نب ورمع نع شايع نب ركب وبأ انث يرسلا نب دانه انثدح
 هللا للص هللا لوسر دهع ىلع لبإلا تلق : لاق سابع نبا نع يدزألا رضاح يأ

 . رقبلا اورحني نأ مهرمأف « ملسو هلا ىلعو هيلع

 نافع وهو رضاح ابأ الإ ‹ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذبت يف ا ةعرز وبأ هقثو دقو رضاح نبا

 ىلعي وبأو ( 7١7 ص ١ + ) بختتملا يف ديمح نب دبع هجرخأ ثيدحلا
 .(""4 ص ٤ ج )

 | هعم وأ جحلا لبق اهئادأ نم نكمتي مل نل جحلا دعب ةرمعلا
 :( 444 ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 هللا يضر ةشئاع نع مساقلا نع حلفأ نع دلاخ نع ةيقب نب بهو انثدح

 هللا لوسر ينرظنناو يترمع تيضقف تلخدف ةرمعب ميعنتلا نم تمرحأ : تلاق اهنع
 : تلاق ليحرلاب سانلا رمأو تغرف ىتح حطبألاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . جرخ مث هب فاطف تيبلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قأو

 نع حلفأ انربخأ - يفتحلا : ينعي - ركب وبأ انثدح راشب نب دمحم انثدح

 هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ينعت - هعم تجرخ : لاق ةشئاع نع مساقلا

 . بصحما لزتف رخآلا رفنلا يف - ملسو
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 .ثيدحلا اذه يف معدتلا ىلإ اهثعب ةصق راشب نبا ركذي ملو : دواد وبأ لاق

 ةالص لبق تيبلاب رمف لحتراف « ليحرلاب هباحصأ يف نذأف رحسب هتعج مث : تلاق
 . ةليدملا ىلإ اهجوتم فرصنا مث « جرخ نيح هب فاطف « رجفلا

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 عادولا فوط نأ ىلع لدت ثيداحأب صّصخُم ثيدح

 ءاسفنلاو ضئاحلا نع طقسي

 : ( 4١5 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نمحرلا دبع نب ديلولا نع ءاطع نب ىلعي نع ةناوع وبأ انث : الاق نافعو زهب انث
 ةأرملا نع باطخلا نب رمع تلأس: لاق يفقثلا سوأ نب هللا دبع نب ثراحلا نع
 :ثراحلا لاقف تيبلاب فاوطلا اهدهع رح نكيل : لاق ضيحت مث « تيبلاب فوطت

 : هنع هللا يضر رمع لاقف ملسو هلا ىلعو هيفع هللا ىلص هللا لوسر يناتفأ كلذك

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع تلأس ءيش نع ينتلأس كيدي نع “تبرأ
 . فلاخأ "اميكل ملسو هلآ

 ةحيحصلا ثيداحألا فلاخ دقو « ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه
 . عادولا فاوط مدع يف ضئاحلل صخر هنأ ىلع لدت يتلا

 ءاعدلا تبرأ ىنعمو « دواد ينأ ننس يف اك هانتبنأ ام باوصلاو م تيدأ : دنسملا يف )١(
 نم كيدي بيصي هوركم لجأ نم تطقس : يآ : دوبملا نوع يف لاق .هيلع

 . عجو وأ هوركم

 هنأ رهظألاو « ةقاجحلا نع ةيانك وه : ليق « امهتيانج نم : يأ كيدي نم تطقس وأ
 . هيلإ ًأطخلا ةبسن دوصقملا امو هتقيقح دوصقملا سيل نكل « هيلع ءاعد

 . دوبعملا نوع نم ها . ةصاح نيديلا نم كبارأ تطقس : يأ : ةياهنلا يف لاق
 . دواد يأ ننس يف ا هانتثأ ام باوصلاو فلاخأ ام ينكل : دنسملا يف (؟)
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 صيهخلا ركذ

 : ( ۱۳ ص ٤ جر هللا همحر يذمرتلا لاق
 نبا نع عفان نع هللا ديبع نع سنوي نب ىسيع انربخأ رامع وبأ انثدح

 نمل صخرو ضّيْحلا الإ تيبلاب هدهع رخآ نكيلف تيبلا جح نم : لاق رمع
 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . حيحص نسح ثيدح رمع نبا ثيدح : ىسيع وبأ لاق
 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : ( .١99 دمحأ مامإلا لاق

 تنك :لاق سواط نع ملسم نب نسحلا ينثدح رج نبا نع ىبحي انثدح

 نوكي نأ لبق ردصت نأ ضئاحلا يتفت تنأ : تباث نب ديز هل لاقف سابع نبا عم
 لساف ال امأ : لاق كلذب تفت الف : لاق . معن : لاق ؟ تيبلاب اهدهع رخآ
 ديز عجرف ؟كلذب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا اهرمأ له ةيراصنألا ةنالف
 . تقدص دق الإ كرأ ام : لاقف كحضي سابع نبا ىلإ

 انربخأ ركب نب دمحم انثدح :( 9 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 . هب جرج نبا

 ةتبتك امنإو نيحيحصلا يف هلصأو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 . تباث نب ديزو سابع نبا نيب ةرئادلا ةصقلا لجأ نم

 : ( ٠٠۲١ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق
 نع قيزر نب رامع نع ماشه نب ةيواعم انث ةبيش ينأ نب ركب وبأ انثدح

 هيلع هللا ىلص يبنلا جلدا : تلاق ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع شمعألا
 اًجالدا ءاحطبلا نم رفنلا ةليل ملسو هلآ ىلعو

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه



 هللا ليبس يف يه جحلا يف ةقفنلا

 +: ( 58 ص ۲ + ) راتسألا فشك يف ( هللا همحر رازبلا مامالا لاق

 قلط نع لفلف نب راتخلا نع ليضف نب دمحم انث برح نب يلع انثدح
 دق : تلقف هيلع جحت المج قيلط مأ ينم تبلط : لاق قيلط يلأ نع بيبح نبا

 : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف « هللا ليبس يف هتلعج
 . « ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع نإو هللا ليبس يف ناك اهتيطعأ ول ""تقدصو

 ىلإ يقتريف عبوت دق هنكل ليضق نب دمحم لجأ نم نسح ثيدح اذه
 . هلل دمحلاو ةحصلا

 :( 4١ ص ١ + ) ىنكلا يف ينالودلا لاق

 : لاق يأ انث : لاق صفح نب رمع ينثدح : لاق بوقعي نب مهاربإ انثدح

 مهثدح قلط ابأ نأ يرصبلا بيبح نب قلط ينثدح : لاق لفلف نب راتخلا ينثدح
 «ةقانو لمج هل ناكو « قيلط ابأ اي جحلا رضح : هل تلاقف هتنأ قيلط مأ هنأرما نأ

 ملأ :لاق ؛هيلع جحت لمجلا امطعي نأ هتلأسف « لمجلا ىلع وزغيو ةقانلا ىلع جحي
 هللا كمحري هينطعأف هللا ليبس يف جحلا نإ ؛تلاق ؟ هللا ليبس يف هتسبح يلا يملعت
 :لاق « لمجلا ىلع تنأ جحو كتقان ينطعاف : تلاق « كيطعأ نأ ديرأ ام : لاق

 لضف يدنع ام : لاق « كتقفن نم ينطعأف : تلاق . يسفن ىلع اهب كرثوأ ال
 هللا كفلخأ ينتيطعأ ول كنإ :تلاق «مكل لزنأ امو هب جرخأ ام يلايع نعو ينع
 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ اذإف : تلاق « اهيلع تيبأ املف : لاق

 هللا لوسر تيتأف : لاق « كل تلق يذلاب هربخأو مالسلا ينم هئرقأف ملسو

 قيلط مأ تلاق يذلاب هتربخأ و « مالسلا اهنم هتأرقأف ملسو هلآ ىفعو هيلع هللا ىلص
 كتقان اهتيطعأ ولو هللا ليبس يف ناك لمجلا اهتيطعأ ول قيلط مأ تقدص » : لاق

 اهنإو : لاق « هللا اهكفلخأ كتقفن نم اهتيطعأ ولو هللا ليبس يف تنكو تناك

 )١( هذه دعب يتلا يئالودلا ةياور نم ملعي طقس وأ راصتخا انه .
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 . ٠ ناضمر يف ةرمع و : لاق ؟ لدعي ام هللا لوسر اي كلأست

 : ( ۳۲٤۲ ص ۲۲ + ) ريبكلا يف هللا همحر يناربطلا لاقو

 محرلا دبع انث يدع نب فسوي انث حرسلا نب رهاطلا ينأ نب ورمع انث
 . هب لفلف نب راتخما نع ناميلس نبا

 ءاسفنلاو ضئاحلا نع عادولا فاوط طقسي

 : ( ۱۹۹۰ ) دمحأ مامألا لاق

 تنك : لاق سواط نع ملسم نب نسحلا ينثدح جرج نبا نع ىيحي انثدح
 نوكي نأ لبق ردصت نأ ضئاحلا يتفت تنأ : تباث نب ديز هل لاقف سابع نبا عم
 ةنالف لآساف ال امأ : لاق كلذب يتفت الف : لاق معن : لاق ؟ تيبلاب اهدهع رح
 ىلإ ديز عجرف ؟ كلذب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا اهرمأ له ةيراصنألا
 . تقدص دق الإ كارأ ام : لاقف كحضي سابع نبا

 انربخأ ركب نب دمحم انثدح ( 9 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 . هب مرج نبا

 امنإو ‹ نيحيحصلا يف هلصأو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . تباث ديزو سابع نبا نيب ةرئادلا ةصقلا لجأ نم هتبتك

 جحلا تقو قدصتلا

 :( 4١ ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه انربخأ سنوي نب ىسيع انربخأ ددسم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا اينأ امهنأ نالجر ينربخأ رايخلا نب يدع نب هللا دييع
 هضفخو رصبلا انيف عفرف اهنم هالأسف ةقدصلا مسقي وهو عادولا ةجح يف ملسو هلآ
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 ١٠. بستكم يوقل الو ينغل ايف ظح الو امكتيطعأ اتش نإ » :لاقف نيدلج انآرف
 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 .(99 ص ه + ) ُئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 نع ماشه نع ريمت نب هللادبع انثدح : لاقف ( 757 ص ه + ) دمحأو
: 
 . هب هيبأ

 : ( ۱١۹۸ ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 انربخأ بيسملا نب ءالعلا انربخأ دايز نب دحاولادبع انربخأ ددسم انثدح

 : نولوقي سان ناكو « هجولا اذه يف ىركأ الجر تنك : لاق يميتلا ةمامأ وبأ

 ىركأ لجر ينإ « نمحرلا دبع ابأ اي ؛ تلقف رمع نبا تيقلف ؟ جح كل سيل هنإ
 سيلأ : رمع نبا لاقف ؟ جح كل سيل هنإ : نولوقي اسان نإو هجولا اذه يف
 : تلق : لاق ؟ رامجلا يمرتو تافرع نم ضيفتو تيبلاب فوطتو يبلتو مرحت
 ملسو .هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ لجر ءاج ءاجح كل نإف : لاق « ىلب

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع تكسف « هنع ينتلأس ام لثم نع هلأسف

 الضف اوغتبت نأ حانج مكيلع سيل 8 : ةيآلا هذه تلزن ىتح هبجي ملف ملسو

 هذه هيلع أرقو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ لسرأف ( مكبر نم
 . ٠ جح كل و : لاقو ةيآلا

 دقو يميتلا ةمامأ ابأ الإ « حيحصلا لاجر هلاجرو « حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذهت يف اک نيعم نبا هقثو



 هدلبب مقم وهو يدفلاب ثعب نم

 :( ١74 ص ه ج) هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق
 اوناك اذإ اوناك مبمأ رباج نع ريبزلا يأ نع ثيللا انثدح : لاق ةبيتق انربخأ

 نمف يدهلاب ثعب ةنيدملاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم نيرضاح
 كز ءاش نمو مرحأ عاش

 : هللا همحر لاقف ( ۱۸۳ ص 4 + ) ىلعي وبأ هجرخأو . نسح ثيدح اذه
 . هب ثيل انثدح ( ةحلط نبا : وهو ) لماك انثدح

 : ( "0.0 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 رباج نع ريبزلا يأ نع دعس نب ثيللا انثدح : الاق سنويو نيجح انثدح

 ثعبف ةنيدملاب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر عم اورضح اذإ اوناك مهنأ

 انثدح :لاق ةبيتق انربخأ : لاقف ( ١17/4 ص ه ج ) ُئاسنلا هجرحأ دقو

 . هب ثيللا

 هلتق مرحملل زوجي ام

 :( ۲۹۹ ص ه ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع نالجع نب دمحم ينثدح ليعامسإ نب متاح انربخأ رحب نب يلع انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره يلأ نع حلاص يأ نع مكح نب عاقعقلا
 رافلاو ةأدحلاو برقعلاو ةيحلا : مرحلا يف لالح نهلتق سمح و : لاق ملسو هلآ

 . ؛ روقعلا بلكلاو

 . نسح ثيدح اذه

548 



 هداطصا يذلا وأ مرحملل ديص يذلا ديصلا ميرحت

 : ( 402 ص ۳٣ جر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نأ هربخأ يميتلا مهاربإ نب دمحم نأ ىيحي انأ : لاق نوراه نب ديزي انث
 لجر نع هربخأ يرمضلا ةملس نب ريمع نأ هربخأ هللا ديبع نب ةحلط نب ىسيع
 ىتح ةكم ديري ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم جرخ هنأ زيب نم
 يبنلل اوركذف اريقع شحو رام .سانلا دجو ءاحورلا يداو ضعب يف اوناك اذإ
 يزيبلا أف « هبحاص يتأي .ىتح هورقأ » : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 هللا للص هللا لوسر رمأف « رامحلا اذهب مكنأش هللا لوسر اه :لاقف هبحاص ناكو
 ىتح انررم مث : لاق نومرحم مهو قافرلا يف همسقف ركب ابأ ملسو هلآ ىلعو هيلع
 هللا ىلص يبنلا رمأف مهس هيف لظ يف فقاح يبظب نحن اذإ “تائالا انك اذإ
 . سانلا زيجي ىتح هدنع فقي نأ الجر ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 ثراحلاو ةملس نب دمحم انربخأ :لاقف (185 ص ه +) ياسنلا هجرخأو

 نع كلام ينثدح لاق مساقلا نبا نع هل ظفللاو عمسأ انأو هيلع هأرق نيكسم نبا
 . هب ثراحلا ني مهاربإ نب دمحم ينربخأ : لاق ديعس نب ىبحي

 .اتربخأ : لاق ةبيتق انربخأ : لاقف : ( ٠٠١ ص ۷ + ) يفاسنلا هجرخأو
 نع ةحلط نب ىسيع نع ميهاربإ نب دمحم نع داملا نبا نع رضم نبا : وه < ركب
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ريسن نحن انيب : لاق ةملس نب ريمع
 . ةملس نب ريمع دنسم نم هوحنب

 - ظفاحلا لاق « ةملس نب ريمع دتسم نم هنولعجي ةباصإلا يف ا ةاورلا رثكأو
 نع : داملا نب ديزي ثيدح نم هركذ دعب ةملس نب ريمع ةمجرت يف ةباصإلا يف

 رها .اهتزمه رسكي مهضعبو ؛هنم ةلاعف يهو ءةكم ىلإ ةفحجلا قيرطب فورعلا عضوملا 0
 30 ةيابنلا نم
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 نحن انيب : لاق ةملس نب ريمع نع ةحلط نب ىسيع نع يميتلا مهاربإ نب دمحم
 ٠٠١( ص ۷ ج) ئاسنلا ثيدح وحنب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا عم ريسن
 نب ىبحي هاور اذكهو : ظفاحلا لاق ةملس نب ريمع دنسم نم ثيدحلا نوك يأ

 . مهاربإ نب دمحم نع هنع ثيللاو مشهو ديز نب دامح ةياور نم ديعس

 سيوأ وبأ هعباتو يزيبلا نع ”ىسيع نع دمحم نع ىي نع:كلام لاقو
 ىبحي ىلع هيف فلتخاف ىي نع مهريغو ةملس نب دامحو يفقثلا باهولا دبعو
 ديعس نب ىبحي وخأ ديعس نب هبر دبع ديزي قفاو دقو ديزي ىلع هيف فلتخي لو

 يبنلا عم انجرخ:ريمع نع ىسيع نع هتياور يف لاقو ميهاربإ نب دمحم نع هاورف
 . ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 .ىبتنا .رامحلا دئاص ناك يزببلاو ةملس نب رمل هنأ حيحصلا :ريمع وبأ لاق

 هرئاظن كلذلو يزببلا ةصق نع يأ يزببلا نع هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو

 . ةباصإلا نم دارملا . ها. رمع وبأ اهركذ

 مرحم وهو اًعبض لق نم ءازج

 :( ۲۷٤ ص ١١ج هللا ههر دواد وبأ لاق

 هللا دبع نع مزاح نب ريرج انربخأ : لاق يعارخلا هللا دبع نب دمحم انثدح

 هللا لوسر تلأس :لاق هللا دبع نب رباج نع رامع يأ نب نمر لا دبع نع ديبع نبا

 شبك هيف لعجيو ديص وه » : لاقف عبضلا نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . ٠ مرحلا هداص اذإ

 . حيحص ثيدح اذه

 عينم نب دمحأ انثدح : لاقف ( 448 ص ه + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ديبع نب هللا دبع نع رج نبا انثدح ميهاربإ نب ليعامسإ انثدح

 . ملسم طرش ىلع يذمرتلا دنسب وهو

 . هانتيثأ ام باوصلاو ء ىسيع نب دمحم نع ةباصإلا يف (1)
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 ۲٠١(. ص ۷ ج)و ١9١( ص ه + ) ُقاسنلا هجرخأو
 )١١984(. و ( ۱۰۳۰ ص ۲ + ) ةجام نباو

 انث معن وبأ انربخأ :لاق ( ٠١١ ص ۲ + ) هللا همحر يمرادلا هجرخأو

 ٤ . هب مزاح نب ريرج

 ديبع نب هللا دبع نع جرج نبا نع مصاع وبأ انربخأ : هللا همحر لاقو
 . هب ريمع نبا

 انث قازرلا دبع انث : هللا همحر لاقف ( ۲۹۷ ص ۲ + ) دمحأ هجرخأو

 . هب ريمع نب ديبع نب هللا دبع ىفربخأ ةيمأ نب ليعامسإ نع رمعم
 انثدح قاحسإ انثدح : هللا همحر لاقف ( 48 ص 4 + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 . هب ةيمأ نب ليعامسإ نع ميلس نب ىيحي
 انثدح نابيش انثدح : هللا همحر لاقف ( ١١5 ص 4 + ) اضيأ هجرخأو

 . ريمع نب ديبع نب هللا دبع انثدح مزاخ نب دمحم

 ةكم ةمرح

 : ( ۲١١ ص هج هللا ههر يفاسنلا مامإلا لاق

 ينربخأ يرهزلا نع يبأ ينربخأ رشب انثدح : لاق راكب نب نارمع انربخأ
 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقب ةريره ابأ عمس هنأ محس

 (  ءاديبلاب مهب فسخيف « شيج تيبلا اذه وزغي »

 نب صفح نب رمع انثدح : لاق يزارلا متاح وبأ سيردإ نب دمحم انربخأ
 ملسم يأ نع فرصم نب ةحلط ينربخأ : لاق رعسم نع يأ انثدح : لاق ثايغ

 يمتنت ال ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره ينأ نع رغألا
 . « مهنم شيجب فسخي ىتح تيبلا اذه وزغ نع ثوعبلا

 .ةزمح يلأ نب بيعش نبا :وه لوألا دنسلا يف رشبو «حیحص ثيدح اذه

 . ىرت اک عباتم هئكلو يرهزلا الإ هنع وري مل يندملا وه محسو

To\ 



 : ( 78810 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةريره ابأ تعمس : لاق ناعم نب ديعس نع بئذ يلأ نبا انربخأ ديزي انثدح

 لجرل عيابيأ» : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةداق ابأ ربخي

 لأسي الف هولحتسا اذإف « هلهأ الإ تيبلا لحتسي نلو « ماقملاو نكرلا نيب ام
 نيذلا مهو ادبأ هدعب رمعي ال ابارخ هنوبرخيف ةشبحلا يأت مث « برعلا ةكله نع

 . ( هزنك نوجرختسي

 ' انثدح بابحلا نب ديز انثدح : ( ۸0۹4 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب . ناعم نب ديعس ينثدح بئذ يلأ نبا

 : ( 88*88 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نبا انثدح : لاق ناميلس نب قاحسإو بئذ يبأ نبا نع رضنلا وبأ انثدح
 يبنلا نأ ةداتق ابأ ثدحي ةريره ابأ تعمس : لاق ناعمس نب ديعس نع بئذ يأ

 لحتسي نلو «ماقملاو نكرلا نيب لجرل عيابيإ» : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 ةشبحلا يتات مث « برعلا ةكله نع لأست الف هولحتسا اذإف « هلهأ الإ تيبلا

 . ٠ هرتك نوجرختسي نيذلا مهو « ادبأ هدعب رمعيال ابارخ هنوبرخيف

 دقو ناعم“ نب ديعس الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 « جيرجتلا يف فرسي يدزألانكلو يدزألا هفعضو « ينطقرادلاو يناسنلا هقثو
 .يدزألا نيسحلا نب دمحم حتفلا وبأ :وهو نازيملا نم هتمجرت يف ا هيف ملكتم وه مث

 ةبيش يلأ نبا فنصمو ء ( 7١7 ص ) يسلايطلا دنسم يف ثيدحلاو

 ,(( ه8 ص ٠١ه + )

 : 144۷ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 نع ورمع نب ديعس انثدح ديعس نب قاحسإ ينثدح رضنلا وبأ انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمسل هللاب دهشأ : لاق ورمع نب هللا دبع

 بونذب هبونذ تنزو ول شيرق نم لجر « هب لجو اهلج و : لوقي ملسو
 , « اهتزول نيلقنلا

 : عيحصلا لاجر ةلاجر + حيحص ثيدح اذه
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 : ( ۷١٤۳ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ديعس انثدح -- ديعس نبا ينعي - قاجسإ انثدح :مساقلا نب مشاه اخ

 : لاقف رجحلا يف سلاج وهو ريبزلا نبا ورمع نب هللا دبع ىتأ : لاق ورمع نبا
 هللا ىلص هللا لوسر تعمسل دهشأ ينإف هللا مرح يف داحلإلاو كايإ : ريبزلا نباي

 هبونذ تنزو ول شيرق نم لجر « هب لحيو اهلحي » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . « اهتتزول نيلقثلا بونذب

 تبحصو « بتكلا تأرق دق كنإف « ورمع نباي وه نوكت الأ رظناف : لاق
 ىلإ يهجو اذه نأ كدهشأ ينإف : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . ادهاجم ماشلا

 : ( ۳٤۳ ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ءاصرب نب كلام نب ثراحلا نع يبعشلا نع ايركز انث ةنييع نب نايقس انث '
 . « ادبأ اهدعب ةكم ىزغُت ال » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 . يعازخ ثراحلا : نايفس لاق

 كلام نب ثراحلا نع رماع نع ايركز انربخأ : لاق نوراه نب ديزي انث

 حتف موي لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق ءاصرب نبا
 . « ةمايقلا موي ىلإ ادبأ اهدعب هذه ىزغت الو : ةكم

 يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « حيحص ثيدح اذه

 . اهاجرخي نأ اًملسمو

 نسح ثيدح اذه : لاقو ( ۲۴١ ص ه + ) يذمرتلا هاور ثيدحلاو

 . هثيدح نم الإ هفرعن ال يبعشلا نع ةدئاز يبأ نب ءايركز ثيدح وهو « حيحص
 .( ۲٣۰ ص ۱ + ) يديمحلا هجرخأو

 ةبعكلا ءانب يف ءاج ام

 :( 484 ص ه جب ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 ليفطلا يلأ نع مثخ نب ناثع نب هللا دبع نع رمعم انث قازرلا ديع انث
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 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلاو ةراجحلا نولقني سانلا ناك تيبلا ينب امل : لاق

 « كتروع فشكت ال : يدونف هقتاع ىلع هعضوف بوثلا ذخأف « مهعم لني ملسو

 . . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هبوث سبلو رجحلا ىفلأف
 ليفطلا ابأ نإف « ةباحصلا ليسارم نم لسرم وهو « نسح ثيدح اذه

 . كاذنا دلو نكي مل

 : ( ٤٥١ ص) دمحأ مامالا لاقو

 ةبعكلا ءانب ركذو « ليفطلا يأ نع مثخ نبا نع رمعم انأ قازرلا دبع انث

 شيرق هلمحت « يداولا ةراجحب اهنونني اولعجو « شيرق اهتمدهف : لاق ةيلهاجلا يف
 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا انيبف « اعارذ نيرشع ءامسلا يف اهوعفرف « اهباقر ىلع
 عضي بهذف ةرمثا هيلع تقاضف « ةرمت هيلعو دايجأ نم ةراجح لمحي ملسو هلآ
 « كتروع رمخ « دمحم اي : يدونف « ةرملا رغص نم هتروع ىريف هقتاع ىلع ةرمثا

 . كلذ دعب اًنايرع ري ملف

 .(؟85 ص ١ + ) قازرلا دبع هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۹۹۳ ص ۳ + ) هدنسم يف هللا همحر هيوهار نب قاحسإ مامإلا لاقو
 ةبعكلا تناك : لاق ليفطلا يأ نع مثخ نبا نع رمعم ان قازرلا دبع اقربخأ

 ريغ تناكو « قانعلا اهمحتقي ام ردق تناكو « ردم امف سيل « مضرلاب ةينبم

 اهرّؤس ىلع اعوضوم نكر لا ناكو ءالدس لدسي مث ءاهيلع اهبايث عضوت ناك امنإ «ةفقسم
 «بناج نم ةرودمو «بناج نم ةعبرم «ةقلحلا ةئيهك نينكر تاذ تناكو «ايداب

 شيرق تجر خف ترسكنا « ةدج نم اييرق اوناك اذإ ىتح مورلا نم ةنيفس تلبقأف

 اوذخاف ايمور الجر اهيف اودجوف « ةشيحلا ديرت ةنيفسلا تناكو « بشخلا اوذخأيل
 يذلا يمورلا لجرلاب و بشخ اب اولبقأف « ارجات ناكو « اهايإ مهاطعأف بشخلا

 اذإف همده اودارأ املف « انبر تيب بشخلا اذهب ينبن : اولاقف ء ةنيقسلا يف ناك

 دحأ اند املك تلعجف « رهظلا ءادوس نطبلا ءاضيب « تيبلا روس ىلع ةيحب مه

 «هوحت تعسو « اهاف ثحتف « هتراجح نم ذخأي وأ همدهل تيبلا ىلإ مينم

 عارت نف انبر : اولاقف لجو زع هللا ىلإ اوجعف ماقملا اونأ ىتح شيرق تجرخف
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 اوعمسف «لعفاف كل ادب امف الإو ؛ءكلذ ناك نإف «هنييزتو كتيب فيرشت اندرأ امنإ

 «نيلجرلاو نطبلا ضيبأ رهظلا دوسأ رسنلا نم مظعأ رئاطب مه اذإف ءامسلا يف اباوج

 وحن اهب قلطنا ىتح « اهبنذ طقاس « اهرجي اهب قلطناف ةيحلا افق يف هبلاخمب زرغف

 ىلع اهلمحت شيرق تناكو « يداولا ةراجحب اهنونيي اولعجو شيرق اهتمدهف دايجأ
 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ناكو < اعارذ نيرشع ءامسلا يف هوعفرف « اهباقر

 اهعضي بهذف «هيلع ةرهثا تقاضو .رجحلا طقس ةإ «ةراجح لمحي وه انيب ملسو

 اهناينب نيب ناكو ‹ كتروع رمخ « دمحم اي : يدونف « ةرمثا رغص نم «هتروع تدبق
 « رين نب نيصحلا شيج ناك املف « ةنس ةرشع سمخ ركذلا هيلع لزنأ ام نيبو

 هللا لوسر نأ ةشئاع ينتربخأ : رييزلا نبا لاق : ريبزلا نبا نمز يف اهقيرحت مدق

 ؛ اهتمدهل رفكلاب كموق دهع ةثادح الول :  لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 . « بشخلاو ةقفنلا مهب ترصق رجحلا يف عرذأ ةعبس اهنم اوكرت مهنإف
 . حيحصلا يف ةشئاع ثيدحو « نسح ثيدح اذه

 مارحلا دجسملا لضف

 : ( ۲۹ ص ۳ + ) بختتملا يف هللا همحر ديمح نب دبع دمحم وبأ مامإلا لاق
 رباج نع ريبزلا يبأ نع دعس نب ثيل انثدح ؛ لاق سنوي نب دمحأ ينثدح

 يدجسم لحاورلا هيلإ تبكر ام ريخ 9 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 . © قيتعلا تيبلا وأ اذه

 . نسح ثيدح اذه

 ةيلهاجلا ساندأ نم تيبلا ريهطت

 : ( ٣٣٣ ص ۳ + ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 نب رباج عمس هنأ رييزلا وبأ ينربخأ جرج نبا نع ثراحلا نب هللا دبع انث

 « تيبلا يف روصلا نع ىبن ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ معزي هللا دبع

 منوم



 رمع رمأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأو , كلذ عنصي نأ لجرلا ىبنو
 وحميف ةيعكلا ينأي نأ - ءاحطبلاب وهو حتفلا نمز - هنع هللا يضر باطخ ا نبا

 . هيف ةروص لك تيحم ىتح تيبلا لخدي ملو « اهيف ةروص لك

 جرج نبا انث حور انث : ( ۳۸۳ ص + + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ : لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ ينربخأ
 وحميف ةيعكلا يتأي نأ - ءاحطبلا وهو حتفلا موي - باطخلا نب رمع رمأ ملسو هلآ

 . هيف ةروص لك تيم ىتح تيبلا لخدي ملو « ابيف ةروص لك
 نمحرلا دبع انثدح دواد نب ناميلس انث (*85 ص ۳ ج) هللا ههر لاقو

 رمأف روص ةبعكلا يف ناك : لاق رباج نع ويزلا يلأ نع ةبقع نب ىسوم نع

 ابوث رمع لبف « اهوحمي نأ باطخلا نب رمع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا
 .ءيش اهتم اهيف امو ملسو هلأ ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر اهلخدق «هب اهاحمو

 ةيلهاجلا يف مانصألا نم تيبلا دنع ناك ام

 : ( ۲۸۳ ص ۳ + ) راتسألا فشك يف ا هللا همحر راربلا لاق

 ةملس يأ نع ورمع نب دمحم انث ةماسأ وبأ انث يركسعلا دلاخ نب رشب انثدح

 :لاق ةثراح نب ديز هيبأ نع ديز نب ةماسأ نع بطاح نب نمحرلا دبع نب ىسحيو
 راح موي يف يفدرم وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم تجرخ
 ديز هيقلف « ةرفس يف اهانلعجف اهانحلصأو اهانحيذ دق ةاش انعمو « ةكم مايأ نم

 يبنلا لاقف « ةيلهاجلا ةيحتب هبحاص امينم دحاو لك ايحف ليفن نب ورمع نبا
 كموق ىرأ يلام - ورمع نبا ينعي - ديز اي 9 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 تجرخ نكلو « مهيف يل ةرت ريغل كلذ نإ « دمحم اي هللاو : لاق ٠ ؟ كل اوفنش دق

 نوكرشيو هللا نودبعي مهتدجوف « ربيع رابحأ ىلع مدقأ ىتح نيدلا اذه بلطأ

 ماشلا رابحأ ىلع مدقأ ىتح تجرخف « يغتبأ يذلا نيدلاب اذه ام : تلقف « هب

 لاقف « يغتبأ يذلا نيدلاب اذه ام : تلقف « هب نوکر شيو هللا نودبعي مهتدجوف

 « ةريزجلاب خيش الإ هب هللا دبعي ادحأ ملعن ام نيد نع لآستل كنإ : مهنم لجر
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 نمف « لالض يف تيأر نم عيمج نإ : لاق ينآر املف « هيلع مدقأ ىتح تجرخف
 نإ : لاق « ظرقلاو كوشلا لهأ نم هللا تيب لهآ نم انأ : تلقف ؟ تنأ نيأ
 ءيشب سحأ ولف « همجن علط دق يبن ثعب دق « كدالبب رهظ دق بلطت يذلا
 بصنل اهانحيذ ةاش : لاق ؟ اذه ام : لاقف ةرفسلا هيلإ برقف : لاق ء دمحم اي

 لاق « اقرفتو هللا ريغل حبذ اعيش لكآل تنك ام ؛ لاقف ء باصنألا هذه نم
 فاطف هعم انأو تيبلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا قأف : ةثراح نب ديز
 : رخاللو «فاسي :اهدحأل لاقي «ساحن نم امهدحأ ناص تيبلا دنع ناكو هب

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ءامبب اوحسمت اوفاط اذإ نوكرشملا ناكو « ةلئان
 امهحسمأل : يسفن يف تلقف : لاق « سجر امهنإف امهحسمت ال » : ملسو هلآ
 ىلع لزنأو : لاق « ؟ هنت ملأ « ديز اي ٠ : لاقف امهتحسمف « لوقي ام رظنأ ىتح
 هللا لص يبنلا لاقف « ورمع نب ديز تامو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا
 .  ةدحاو ةمأ ثعبي ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 : قيقحتب ( ۳۷۲ ص ١ + ) ىلعي وبأ هجرخأو . نسح ثيدح اذه
 انثدح : لاق راشب نب دمحم انثدح : هللا همحر ىلعي وبأ لاقف « يرثألا قحلا داشرإ
 . هب . ورمع نب دمحم انثدح هباتك نم انيلع هالمأ دیحما ديع نب باهولا دبع

 ملسم طرش ىلع ثيدح اذه : لاقو ( ”5١ ص ” + ) مكاحلا هجرخأو

 يف ا « تاعباتملا يف ورمع نب دمحم ىور امنإ ملسمو : لاق اذك « هاجرخي ملو
 . بيذهتلا بيذهت

 ءاضقلا ةرمع

 : ( ۲٠۲ ص ه ج هللا همحر يئاستلا مامالا لاق

 انثدح : لاق قازرلا دبع انثدح : لاق مرصأ نب ُشْيَشُْح مصاع وبأ انربخأ

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سنأ نع تباث انثدح : لاق ناميلس نب رفعج

 : لوقي وهو هيدي نيب يشمي ةحاور نب هللا دبعو ءاضقلا ةرمع يف ةكم لحد ملسو

 هليزنت ىلع مكبرضن مويلا هليبس نع رافكلا ينب اولخ

Toy 





 .سنأ ىلإ نيقباسلا نيقيرطلا نم (۲۲۸ ص ٠١ ج) يقييبلا ثيدحلا جرخأو

 . ( 158 ص ) دراوملا يف ا نابح نباو
 . ةكمب رعشلا لوقي نأ مرحملل زوجي هنأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 ناضمر يف ةرمعلا لضف

 :(495 ص ؟ ج ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع نايفس انث عيكو انث : الاق دمحم نب يلعو ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق شبنح نب بهو نع يبعشلا نع رباجو نايب
 . « ةجح لدعت ناضمر يف ةرمع » : ملسو هلا ىلعو

 مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 وهو يفعجلا ديزي نبا : وه رباجو « اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا
 دمحم نب يلعو « نيخيشلا لاجر نم وهو « رشب نب نايبب نورقم وهو « باَّذك

 «يسفانطلا ناك نإ ةقث وهو «ىرت اک نرقم هنكل ناخيشلا هل ورب مل ةجام نبا خيش
 ايور دق امهالكو « بيرقتلا يف | بيصخلا يأ نبا ناك نإ أطخأ ابر قودصو

 . عيكو نع
 :( 158 ص ه ج ر هللا همحر دواد وبأ لاق

 هللا دبع نب ركب نع لوحألا رماع نع ثراولا دبع انربخأ ددسم انثدح

 تلاقف « جحلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دارأ : لاق سابع نبا نع

 «كلمج ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر عم ينججحأ :اهجوزل ةأرما
 : لاق ؟ نالف كلمح ىلع ينججحأ : تلاقف . هيلع كجحأ ام يدنع ام : لاقف
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر ىتأف . لجو زع هللا ليبس يف سيبح كاذ

 : تلاق كعم جحلا ينتلأسابنإو « هللا ةمحرو مالسلا كيلع أرقت يتأرما نإ : لاقف
 كجحأ ام يدنع ام :تلقف ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر عم ينجحأ

 هللا ليبس يف سيبح كاذ : تلقف ؟ نالف كلمج ىلع ينجحأ : تلاقف . هيلع
 ينترمأ اهنإو امأ :لاق ٠ هللا ليبس يف ناك هيلع اهتججحأ ول كنإ امأ » :لاق لجو زع
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 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟ كعم ةجح لدعي ام كلأسأ نأ
 ةرمع : ينعي « يعم ةجح لدعت اهنأ اهربخأو « هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا اهئرقأ»

 . ناضمر يف

 . هضعب ملسمو يراخبلا جرخأ دقو نسح ثيدح اذه

 : ( 771١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 ةمركع نع رانيد نب ورمع نع نمحر لا دبع نب دواد انثدح سنوي انثدح

 ةرمع : اعبرأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا رمتعا : لاق سابع نبا نع

 «ةنارعجلا نم ةثلاثلا ةرمعو « لباق نم ةدعقلا يذ يف اضقلا ةرمعو « ةيبيدحلا نم

 مامإلا نكلو « حيحصلا لاجر مهتدجو هدنس ىلإ ترظن اذإ ثيدحلا

 : لاق راطعلا نمحرلا دبع نب دواد قيرط نم هاور نأ دعب هللا همحر يذمرتلا

 نب ورمع نع ثيدحلا اذه ةنييع نبا ىورو « بيرغ ثيدح سابع نبا ثيدح

 مو ءرمع عبرأ رمتعا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ةمركع نع رانيد

 انربخأ يموزخلا نمحرلا دبع نب ديعس كلذب انثدح « سابع نبا نع هيف ركذي

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةمركع نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس
 . ها . هوحن ركذف « ملسو هلآ

 دواد ةياور نوكتف « رانيد نب ورمع يف سانلا تبثأ وه ةنيبع نب نايفسو
 . ملعأ هللاو . ةذاش نمحرلا دبع نبا

 مارحلا رهشلا ةمرح

 : ( 354 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق رباج نع ريبزلا يبأ نع ثيل انث - ورمع وبأ - ىنثم نب نيجح انث

 نأ الإ مارحلا رهشلا يف وزغي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نكي مل
 . خلسني ىتح ماقأ كلذ رضح اذإف ءاوزغي وأ ىزغي

۳۹۰ 



 نب ثيل انث ىسيع نب قاحسإ انث : ( 76ه ص ۳ ج ) هللا همحر لاقو

 . هب . ريبزلا يلأ نع دعس

 جاحلا هنكسي يذلا دلبلا ىلإ يدهلا نم دوزتلا

 : ۸٩( ص ۳ + ) هللا هحر ههر دمحأ مامإلا لاق

 تعمس : لاق - نابأ نبا : ينعي - مكحلا ينثدح مكح يأ نب ديزي انث

 ىتح جحلا "'قيشو نم دوزتن انك :لاق يردخلا ديعس وبأ ينثدح :لوقي ةمركع

 + لونا هيلع لو ذكي

 هدلب مدق اذإ جاحلا عنصي ام باب

 :( 470 ص ۷ + ) هللا هر دواد وبا لاق

 قاحسإ نبا نع يأ انربخأ بوقعي انربخأ يسوطلا روصنم نب دمحم انثدح

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان ينثدح : لاق

 عكرف هلخد مث « هدجسم باب ىلع خانأف « ةنيدملا لحد هتجح نم لبقأ نيح

 . عنصي كلذك رمع نبا ناكف : عفان لاق « هتيب ىلإ فرصنا مث « نيتعكر هيف

 . نسح ثيدح اذه

 هراقسألا يف لمحيو «جضني الو ءاليلق يلغيف محللا ذعؤي نأ : ةقيشولا : ةياهنلا يف ()

 . ثيدحلا اذه ركذ مث ديدقلا يه : لبقو
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 ناضمر رهش موص بوجو

 : ( ۲١۹۱ ص ه + ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق

 تعم : لاق رماع نب ملس ينثدح حلاص نب ةيواعم انث بابحلا نب ديز انث

 سانلا بطخي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لوقي ةمامأ ابأ

 :لوقي لواطتي لحرلا زارغ يف هلجر عضاو «ءاعدجلا ىلع وهو «عادولا ةجح يف
 مكبر اودبعا » :لاق ؟ لوقت ام :موقلا رخآ نم لجر لاقف « ؟ نوعمست الأ د

 ؛ مكرمأ اذ اوعيطأو , مكلاومأ ةاكز اودأو ء كرهش اوموصو « مكسمخ اولصو

 . ( مكبر ةنج اولخدت

 .ةنس نيثالث نبا انأو :لاق ؟ ةمامأ ابآ اي ثيدحلا اذه تعم کذمف :هل تلق

 ةيواعم نع نمحرلا دبع انث :(51١؟ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب . حلاص نبا

 . نسح ثيدح اذه

 نمح ر لا دبع نب ىسوم انثدح :(۲۳۸ ص. ج) ىلاعت هللا همحر يذمرتلا لاق

 نب ميلس ينثدح : لاق حلاص نب ةيواعم انربخأ بابحلا نب ديز انربخأ يفوكلا
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم : لوقي ةمامأ ابأ تعمس : لاق رماع

 ءمكسمخ اولصو < مكبر هللا اوقتا ١ : لاقف عادولا ةجح يف بطخي ملسو

 « مكبر ةنج اولخذت ؛ مرمأ اذ اوعيطأو « مكلاومأ ةاكز اودأو « ر هش اوموصو

 .ةنس نيثالث نبا انأو : لاق ؟ ثيدحلا اذه تعمس مكذنم : ةمامأ يبأل تلق ؛ لاق

 . حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . نسح ثيدح وه : نمح رلا دبع وبأ لاق
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 موصلا لهج نم

 : ( ۱۳٤٤ ص ۲ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ناملا نب ةفيذح نع

 الو ةالص الو مايص ام ردي ال ىتح  بوثلا يشو سردي اک مالسإلا سردي ١

 ضرألا يف ىقبي الف ؛ ةليل يف لجو زع هلا باتك ىلع ىرسيلو « ةقدص الو كسن

 انءابا انكر دأ :نولوقيو ءزوجعلاو ريبكلا خيشلا سانلا نم فئاوط ىقبتو ةيآ هنم

 مهنع ينغت ام : ةلص هل لاقف ( الوقن نحنف « هللا الإ هلإ ال : ةملكلا هذه ىلع

 ضرعأف ؟ ةقدص الو كسن الو مايص الو ةالص ام نوردي ال مهو هللا الإ هلإ ال

 هيلع لبقأ مث « ةفيذح هنع ضرعي كلذ لك « اثالث هيلع اهّدر مث « ةفيذح هنع

 . انالث « رانلا نم مهيجنت ةلص اي : لاقف ةئلاثلا يف

 يلع ةجام نب خيش الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 موصلا لضف

 : ( ۷١1ص ٤ ج ) هللا همحر ُئاسنلا لاق
 دنه يلأ نب ديعس نع بيبح:يبأ نب ديزي نع ثيللا انثدح : لاق ةبيتق انربخأ

 صاعلا يأ نب ناثع نأ هثدح - ةعصعص نب رماع ينب نم الجر - افرطم نأ

 هللا لوسر تعم : ناهثع لاقف « متاص ينإ : فرطم لاقف « هيقسيل ؛ نبلب هل اعد

 . « لاتقلا نم مدحأ ةنجك ةنج مايصلا ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 هللا دبع نبا : وه فرطمو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . ريخشلا نبا
 .(ه58١ صا ١ + ) ةجام نبا هجرحأ ثيدحلا
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 : ۲۲ ص ؛ ج ) هللا هحر دمحأ مامالا لاقو

 نع بيبح يأ نب ديزي ينثدح : لاق دعس نب ثيل انث : لاق جاجح انث

 نافع نأ هثدح - ةعصعص نب رماع ينب نم - افرطم نأ : دنه يبأ نب ديعس
 :ناثع لاقف «ماص ينإ :فرطم لاقف «هيقسيل نبلب هل اعد يفقثلا صاعلا يأ نبا
 رانلا نم ةنج مايصلا » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسو « لاتقلا نم مدحأ ةنجك

 . « رهشلا نم مايأ ةثالث مايص نسح مايص ١
 هللا دبع نبا : وه فرطمو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ريخشلا نبا

 انثدح :( ۱۷١ ص ۳ + بختم )يف هللا همحر ديمح نب دبع مامالا لاق

 يبنلا ناك : لاق سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح انثدح : لاق ميهاربإ نب ملسم

 مكيلع هللا لعج » :لاق ءاعدلا يف دحأل دهتجا اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . «راّجف الو ةمئأب اوسيل راهنلا نوموصيو ليللا نوموقي راربأ موق ةالص

 . حيحص ثيدح اذه

 7 :( ۲۷۲ ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 لاق : لاق ريشب نب نامعنلا نع كام” نع ةدئاز نع يلع نب نيسح انث

 لثمك هللا ليبس يف نيدهاجملا لثم 8 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ( عجري ىتم عجري ىتح هليل مئاقلا هراهن ماصلا
 «(785 ص ۲ ج) راتسألا فشك يف  رازبلا هجرخأو «نسح ثيدح اذه

 نع صوحألا وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( 785 ص ه + ) ةبيش يأ نباو
 . هب . كاس

 : هللا همحر مکاحلا لاق

 نب هللا دبع انث ناميلس نب عيبرلا انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح

 ةدابع نع ديبع نب ةلاضف نع يبنجلا كلام نب ورمع نع ءىناه وبأ ينربخأ بهو
 جرح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر تماصلا نبا

 نوح



 للا يبن اي : لبج نب ذاعم لاقف « هيدي نيب هعم هباحصأو هتلحار ىلع موي تاذ

 «٠ ةيلإ ذاعم رقاق 6 عت :لاق ؟ سفن ةبيط ىلع كيلإ مدقتأ نأ يف يل نذأتأ

 انموي لعجي نأ هللا لأسأ « هللا لوسر اي تنأ يبأب : ذاعم لاقف « اعيمج اراسف

 لامعألا يأق «ىلاعت هلا ءاش نإ اعيش یرن الو يش ناك نإ تيأرأ ءكموي لبق

:لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تمصف ؟ كدعب اهلمعت
 داهجلا و 

 ءيشلا معن 8 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث « هللا ليبس يف

 ءيشلا معن 9 : لاق « ةقدصلاو مايصلاف كلذ نم كلمأ سانلاب يذلاو « داهجلا

للص هللا لوسر لاقف « مدآ نبا هلمعي ريخ لك ذاعم ركذف « قدصلاو مايصلا
 هللا 

 يمأو تنأ يبأب اذامف :لاق « كلذ نم رين سانلاب داعو » :ملسو هلا ىلعو هيلع

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راشأف :لاق ؟ كلذ نم ريخ سانلاب داع

 ؟ انتنسلأ هب تملكت امب ذخاؤن لهو :لاق « ريخ نم الإ تمصلا و » :لاق هيف ىلإ

 ىذاعم اي » : لاق مث « ذاعم ذخف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برضف

 ىلع سانلا بكي لهو » كلذ نم هل لوقي نأ هللا ءاش ام وأ « كمأ كتلك

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نمف « مهتنسلأ هب تقطن ام الإ منهج يف مهرخانم

 .« اوملست رش نع اوتكساو ءاومنغت اريخ اولوق ءرش نع تكسيل وأ اريخ لقيلف
 . هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ورمعل اجرخي مل امهنأل ؛ امهطرش ىلع سيل هنكل « حيحص وهو لاق اذك

 . حيحصلا يف  يبنجلا كلام نبا

 :( ۲٤۸ ص ه ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 دمحم نع - ةنييع يأ لوم - لصاو نع مامه نع ماشه نع حور اتٿ

 هللا لوسر اشنا : : لاق ةمامأ يبأ نع ةويح نب ءاجر نع بوقعي يبا نبا

 هللا عدا « هللا لوسر اي : تلقف هتيتأف « ةوزغ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 : لاق « انمتغو انملسف : لاق ٠ مهمنغو مهملس مهللا ١ : لسن دايما

 يترم لبق نيترم كتيتأ ينإ « هللا لوسر اي : تلقف هتيتأف « اثلاث اوزغ اعنا مث

 انملسي نأ لجو زع هللا توعدف « ةداهشلاب يل هللا وعدت نأ كتلأسف هذه
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 مهللا » : لاقف « ةداهشلاب يل هللا عداف « هللا لوسر اي « انمدغو انملسف ؛ انمدغيو

 ينرم ؛ هللا لوسر اي : تلقف هتينأ مث « انمدغو انملسف : لاق « مهمنغو مهملس

 الو ةمامأ وبأ يؤر امف : لاق « هل لثم ال هنإف ؛ موصلاب كيلع » : لاق « لمعب

 :ليق راهلاب ناخد مهراد يف يؤر اذإ ناكف : لاق « امايص الإ همداخ الو هتأرما

 :تلقف هتيتأ مث « هللا ءاش ام كلذب ثبلف : لاف « لزان مهب لزن «فعض مهارتعا

 هللا لوسر اي «هيف انل هللا كراب دق نوكي نأ وجرأف مايصلاب انترمأ هللا لوسر اي

 اهب كل هللا عفر الإ ةدجس هلل دجست نل كنأ ملعإ ٠ : لاق « رخآ لمعب ينرمف
 . ٠ ةكيطخ اهب كنع طحو ةجرد

 بوقعي يأ نب هللا دبع نب دمحم انثدح نوميم نب يدهم انث حور انث
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر أشنأ : لاق ةمامأ يأ نع ةويح نب ءاجر نع

 هللا ينعفني كنع هذا لمعب ينرم : لاق هنأ الإ هانعم ركذف « هتيتأف اوزغ ملسو

 . « موصلاب كيلع » : لاق هب

 نب هللا دبع نب دمحم نع نونيم نب يدهم ان دقاو نب دامح نب رطف انث
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةمامأ يلأ نع ةويح نب ءاجر نع بوقعي يأ

 . هوجن وأ هلثم « ملسو
 يدهم انثو دسأ نب زبب انث : ( ٠٠١ ص ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . لوألاك الوطم هركذف « نوميم نبا

 . هركذف « نوميم نب يدهم انث ديزي انث : ( ۲١۸ ص ) لاقو
 (؟44 ص ه +) دمحأ مامإلا هاور دقف «ةحداق ريغ ةلع هلو «حیحص ثيدح اذه

 تعمس : لاق يبضلا بوقعي يأ نب دمحم انث ةيعش انث دمصلا دبع انث : لاقق

 . هركذف « ةمامأ يبأ نع ةويح نب ءاجر نع ثدحي رصن ايأ

 ةطساو ركذب ةبعش ىلإ نيقيرط نم ( ٠٠١ ص 4 + ) يئاسنلا هجرحأو
 نأل «ةحداق ريغ اهنكل « ةلع هذهم ةويح نب ءاجرو بوقعي يلأ نب دمحم نيب

 رابخإلاب بوفعي يبأ نب دمحم ميرصت هيفو ء لبق هجرحأ دق هللا همحر يئاسنلا
 . ديناسألا لصتم يف ديزملا نم ثيدحلاف اذه ىلعف ةويح نب ءاجر نم
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 . هلل دمحلاو ثيدحلا تبثف

 ١58(: ص ٤ ج ) هللا همحر ئاستلا لاقو

 :لاق نوميم نب يدهم انثدح : لاق نمحرلا دبع نع يلع نب ورمع انربخأ
 ةمامأ يلأ نع ةويح نب ءاجر ينربخأ : لاق بوقعي يأ نب هللا دبع نب دمحم ينربخأ
 هذخآ رمأب ينرم : تلقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تيتأ : لاق

 . ٠ هل لثم ال هنإف ؛ موصلاب كيلع » : لاق ؟ كنع

 نب ريرج ينربخأ : لاق بهو نبا انأبنأ : لاق ناميلس نب عيبرلا انربخأ
 :لاق ةويح نب ءاجر نع هثدح يبضلا بوقعي يأ نب هللا دبع نب دمحم نأ مزاح

 « هب هللا ينعفني رمأب يفرم « هللا لوسر اي : تلق : لاق يلهابلا ةمامأ وبأ انثدح

 . « هل لثم ال هنإف ؛ موصلاب كيلع » : لاق

 هاور يلاسنلا نأ هرضي الو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 دمحم نإف ؛ ءاجر نع رصم يأ نع بوقعي يأ نب هللا دبع نب دمحم نع دعب
 ادمحم نإ : لاق ادحأ ملعن الو « كلذب هربخأ ءاجر نأب حرص دق هللا دبع نبا

 . ملعأ هللاو . ءاجر نم عمسي مل

 لالهلا ةيؤرل موصلا

 :( ١١8 ص ٤ + ) هلل همحر يالا مامإلا لاق

 رانيد نب ورمع نع نايفس انثدح : لاق ديزي نب هللا دبع نب دمحم انربخأ

 لاق دقو « رهشلا مدقتي نمم تبجع : لاق سابع نبا نع '''ريبج نب دمحم نع
 اذإو < اوموصف لالحلا متيأر اذإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ٠ نيثالث ةدعلا اولمكأف مكيلع ّمُع نإف ء اورطفأف هومتيأر

 نب هللا دبع نب دمحم الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ةقث وهو «ىرقملا | ديزي

 فارشألا ةفمت يف اک هاتتبنأ ام باوصلاو « نينح نبا ؛ لصألا يف )١(
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 : ( 458 ص 5 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 - نقنأ هثيدحل انأو - يدنقرمسلا نمحرلا دبع نب دلاخ نب دومح انثدح

 نب ىبحي نع بهو نب هللا دبع نع - دمحم نبا وه - ناورم انربخأ : لاق
 سانلا ىءارت : لاق رمع نبأ نع هيبأ نع عفان نب ركب يأ نع ملاس نب هللا دبع
 رمأو ماصف « هتيأر ينأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تربخأف « لالما
 . همايصب سانلا

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 ناورم انثدح : هللا همحر لاقف ( ٩ ص ؟ + ) يمرادلا هجرخأ ثيدحلا
 . هب . بهو نب هللا دبع نع دمحم نبأ

 دمحم نب ناورم هب درفت : لاقو ( ١55 ص ۲ + ) ينطقرادلا هجرخأو

 . ةقث وهو ءابهو نبا نع

 ند شوب ماو ا هجر هوا وب لاق

 روصنم نع يبضلا ديمحلا دبع نب ريرج انربخأ حابصلا نب دمحم انثدح
 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ةفيذح نع شارح نب يعبر نع رمتعملا نبا
 . « ةدعلا اولمكت وأ لالحلا اورت ىتح رهشلا اومدقت ال » : ملسو هلآ ىلعو

 نم لجر نع يعبر نع روصنم نع هريغو نايفس هاور : دواد وبأ لاق
 . ةفيذح مسي مل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدحلا
 . ( ١8 ص ٤ ج يناسنلا هجرخأ ثيدحلا
 نم اًدحأ ملعأ ال : ياسنلا لاق : فارشألا ةفحت يف يزملا ظفاحلا لاقو

 . ها . ريرج ريغ ةفيذح نع : ثيدحلا اذه يف لاق روصنم باحصأ
 .لودع مهلك ةباحصلا ذإ ؛ يناحصلا مابيإ رضي الو : نيعحرلا دبع وبأ لاق

 : ( ۴۲۹ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 لاق : لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ انث ايركز انث حور انث
 هومتيأر اذإو اوموصف لالحلا متيأر اذإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
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 . ۲ اموی نيثالث اودعف مكيلع 4 نإف اورطفأت

 . نسح ثيدح اذه

 ةمئيخ وب انثدح : هللا همحر لاقف ( ۱۷۹ ص ٤ + ) ىلعي وبأ هجرخأو

 هب . حور انثدح

 اًموي نوشالثو اًموي نورشعو ةعست رهشلا

 :( 1١58 ص ٤ ج ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 انثدح :لاق زبب نع - يرصب يمرجلا ديزي وبأ وه - ديزي نب ورمع انربخأ

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع مكحلا ينأ نع ةملس نع ةبعش

 . « اتوي نورشعو عست رهشلا : لاقف مالسلا هيلع ليربج يناتأ » : لاق ملسو

 نع ةبعش انثدح « اهانعم ةملك ركذو « دمحم نع راشب نب دمحم انربخأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع مكحلا ابأ تعمس : لاق ةملس

 . « اًموي نورشعو عست رهشلا » : ملسو هلآ ىلعو

 . يملسلا ثراحلا نب نارمع : وه مكحلا وبأو « نسح ثيدح اذه

 :( ۳۲۹ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 لاق : لوقي هللا دبع نب رباج عمس هنأ ريبزلا وبأ انث ايركز انث حور انث

 اذإو « اوموصق لالما متيأر اذإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . 2 اموي نيثالث اودعف مكيلع ّمُع نإف « اورطقأف هومتنأر

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 :( 444 ص 5 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب ةيواعم ينثدح يدهم نب نمحرلا دبع ينثدح لبنح نب دمحأ انثدح

وقت اهنع هللا يضر ةشئاع تعمس : لاق سيق ينأ نب هللا دبع نع حلاص
 ناك : ل

ال ام نابعش نم ظفحتي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نم ظفحتي 

 . ماص مث اموي نيثالث دع هيلع مغ نف « ناضمر ةيؤرل موصي مث « هريغ

 ء ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه
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 سانلا مظعم موصي موي موصلا

 : ( ۳۸۲ ص ۳ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 رفعج نب قاحسإ انربخأ رذنملا نب ميهاربإ انربخأ ليعامسإ نب دمحم انثدح
 نع يربقملا نع دمحم نب ناؤع نع رفعج نب هللا دبع ينثدح : لاق دمحم نبا
 « نوموصت موي موصلا » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ةريره ينأ

 . « نوحضت موي ىحضألاو « نورطفت موي رطفلاو
 اذه ملعلا لهأ ضعب رّسفو « نسح بيرغ ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 . سانلا مظعو ةعامجلا عم رطفلاو موصلا : اذه ىنعم امنإ : لاقف ثيدحلا

 هنم برشي نأ هل زوجيف هدي ىلع ءانإلاو ءادنلا عمس نم

 : ( ١٠١١ص ۲ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةريره يلأ نع ةملس ينأ نع ورمع نب دمحم نع دامح انث حور انث
 ىلع ءانإلاو ءادنلا كدحأ عمس اذإ » : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبا
 . ( هتم هتجاح يضقي ىتح هعضي الف هدي

 هللا ىلص يبتلا نع ةريره يلأ نع رامع يآ نب رامع نع دامح انث حور انث

 . رجفلا غرب اذإ نذؤي نذؤملا ناكو : هيف دازو هلثم « ملسو هلا ىلعو هيلع

 ىرخأو ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع هيوري ةرات - ةملس نبا وه - دامو
 . امهنم هعمس دق نوكي نأ نع عنام الو « رامع يأ نب رامع نع

 : لاق يزوعألا قاحسإ نب دمحأ انثدح : ( ه7 ص ٣ + ) ريرج نبا لاقو
 . هب. ةملس يلأ نع ورمع نب دمحم نع دلامح انثدح : لاق ةدابع نب حور انثدح

 قاحسإ نب دمحأ وه :بيذبتلا بيذبت يف هتمجرت يزاوهألا قاحسإ نب دمحأ
 .قودص ءاريسي ايش هنع انبتك : اضيأ لاقو « حلاص : يئاسنلا لاق « ىسيع نبأ

 : ( ٤۷١ ص 5 جر هللا همحر دواد وبأ لاقو
 ةملس يأ نع ورمع نب دمحم نع دامح انريخأ دامح نب ىلعألا دبع انثدح
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 عمس اذإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ نع

 . ( هتجاح يضقي ىتح هعضي الف هدي ىلع ءانإلاو ءادنلا كدحأ

 . نسح ثيدح اذه
 هيقفلا رضنلا وبأ انثدح :لاقف ( 455 ص ١ + ) هللا همحر احلا هجرخأو

 : لاق مث « هب « يسرتلا دامح نب ىلعألا دبع انث نايفس نب نسحلا انثدح : لاق

 جرخي مل ورمع نب دمحمو «.لاق اذكو « هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع ثيدح اذه
 تاعباتملا يف الإ ملسم هل

  ءام نم تاوسحق دبي م نإف بطرلا ىلع راطفإلا
 :( ۳۸۱ ص ۳ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق
 تباث نع ناميلس نب رفعج انربخأ قازرلا دبع انربخأ عفار نب دمحم انثدح

 هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 نكت مل نإف تاريمتف ابطر نككت مل نف « تابطر ىلع يلصي نأ لبق رطفي ملسو
 . ءام نم تاوسح اسح تاريم

 . بیرغ نسح ثيدح اذه ؛ ىسيع وبأ لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ءاقتع رطف لك دنع لجو زع هلل نإ

 : ( 365 ص ۵ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ةمامأ يأ نع بلاغ يأ نع يفاسارلا نيسح نع شمعألا انث ريمن نبا انث
 .«ءاقتع رطف لك دنع لجو زع هلل نإ» :لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 .دقاو نب نيسح :وه اذه يناسارخلا نيسح :لوقي يبأ تعمس :هللا دبع لاق
 ةمامأ يلأ نع بلاغ يبأ نع يلاسارخلا رذنملا نب نيسحلا :بيذهتلا بيذبت يفو

 . دقاو نب نيسح وه « مهو اذ جواد وبأ لاق « شمعألا هنعو

 . نسح ثيدحلا
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 دوهيلاب هبشت نم هيف ام هريخأت ةيهاركو راطفإلا ليجعت يف بيغرتلا
 :( ٤۸۰ ص ١ + ) هللا هجر دواد وبأ لاق
 ةملس يلأ نع - ورمع نبا ينعي - دمحم نع دلاخ نع ةيقب نب بهو انثدح

 نيدلا لازي ال ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يأ نع
 . « نورخؤي ىراصنلاو دوبيلا نال ؛ رطفلا سانلا لججع ام ارهاظ

 نب ركب وبأ انثدح : لاقف ( 564١ ص ١ + ) ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 ةريره يلأ نع ةملس يأ نع ورمع نب دمحم نع رشب نب دمحم انثدح ةبيش يأ
 ريخي سانلا لازي ال » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 . « نورخؤي دوهلا نإف ؛ رظفلا اولجع ام

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ١۲ ص ۳ + ) ةييش يلأ نب ركب وبأ هجرخأو

 هي . رشب دمحم

 موصلا ةلحت لبق راطفإلا نم بيهرتلا
 : 17٠0 ص ١ + ) هللا همحر مالا لاق

 انث ينالوخلا قباس نب رصن نب رحب اتث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح
 يعالكلا ىبحي يأ رماع نب ميلس نع رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع انث ركب نب رشب
 هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ وبأ ينثدح : لاق
 ياي يعبضب اذخأف « نالجر يلانأ ذإ مان انأ انيب ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع
 كل هلهسنس نإ :الاقف هقيطأ ال ينإ :تلقف ,دعصا :يل الاقف ءارعو البج ي ايتأف
 هذه ام :تلقف ةديدش تاوصأب انأ اذإ لبجلا ءاوس يف تنك اذإ ىتح تدعصف
 «مهبيقارعب نيقلعم موقب انأ اذإف يب قِلْطنا مث ءرانلا لهأ يوع اذه :اولاق ؟ تاوصألا
 عالوه : لاق ؟ ءالؤه نم : تلق : لاق « امد مهتادشأ ليست « مهقادشأ ةققشم

 . « مهموص ةلحت لبق نورطفي نيذلا
 , هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
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 :( ۲۰۹ ص ۲ + ) هللا همحر عاجلا لاقو

 ركب نب رشب انث ناميلس نب عيبرلا انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح
 ينثدح يعالكلا رماع نب ملس نع رباج نب ديز نب نمحرلا دبع انث يسينتلا
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعم : لاق هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ وبأ

 البج يب ايتاف « يعبضب اخاف نالجر يناتأ ذإ مان انأ انيب » : لوقي ملسو
 ‹ كل هلهسنس انإ : الاقف « قيطأ ال ينإ : تلقف ‹ دعصا : يل الاقف ءاّرعو

 هذه ام : تلق « ةديدش تاوصأب انأ اذإ « لبجلا ءاوس يف تنك ىتح تدعصف
 نيقلعم موقب اذإف يب اقلطنا مث . رانلا لهأ ءاوع وه اذه : اولاق ؟ تاوصألا
 : لاق ؟ ءالؤه|ام : تلقف ءامد مهقادشأ ليست « مهقادشأ ةققشم « مهيقازعب
 ءاححافتنا ءيش دشأ موقب اذإف يب اقلطنا مث «مهموص ةلحت لبق نورطفي نيذلا ءالؤه
 « يناوزلاو نونازلا ءالؤه : لاق ؟ ءالؤه نم : تلقف « ارظنم هأوسأو « احير هنتنأو
 : اقف ؟ ءالؤه لاب ام : تلقف « تايحلا نهيدث شبنت ءاسنب انأ اذإف يب اقلطنا مث
 « نيرن نيب نوبعلي ناملغب اذإف يب اقلطنا مث « نينابلأ نهدالوأ نعنمي يتاوللا ءالؤه
 اذإف ء فرش يل فرش مث « نينمؤملا يرارذ ءالؤه : لاق ؟ ءالؤه نم : تلقف

 نب رفعج ءالؤه : لاق ؟ ءالؤه نم : تلق مهل رمخ نم نوبرشي رفت ةثالثب انأ

 رخآ فرش يل فرش مث « ةحاور نب هللا دبعو « ةثراح نب ديزو « بلاط يأ
 مهيلع ىسيعو ىسومو مهاربإ : لاق ؟ ءالؤه نم : تلق « رفن ةثالثب انأ اذإف

 . « كنورظتني مالسلا

 يراخبلا جتحا دقو « هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 . ملسم هب جتحا دقو « رماع نب ملس ريغ هتاور عيمج

 ةكرب روحسلا يف
 1١48(: ص ٤ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 نع ةبعش انثدح : لاق نمحرلا دبع انأبنأ : لاق روصنم نب قاحسإ انربخأ
 لحجر نع ثدحي ثراحلا نب هللا دبع تعمس : لاق يدايزلا بحاص ديمحلا دبع
 هللا لص يبنلا ىلع تلخد : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم
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 .«هوعدت الف ؛اهايإ هللا كاطعأ ةكرب اهنإ» :لاقف رحستي وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع
 : وه ثراحلا نب هللا دبعو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . يرصبلا ديلولا وبأ يراصنألا

 هموي ةيقب كسمأ رطفم وهو رفس نم مدق نم

 : 0۹۳ ص ٤ ج ) هللا همحر يفاسنلا مامإلا لاق
 انثدح : لاق نيصح وبأ سنوي نب هللا دبع نب دمحأ نب هللا دبع انربخأ

 هللا لوسر لاق : لاق يفيص/نب دمحم نع يبعشلا نع نيصح انثدح :لاق رابع
 ( ؟ مويلا لكأ دحأ مكنمأ » : - ءاروشاع موي - ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص
 اوثعباو « مكموي ةيقب اومتأف 9 : لاق « مصي مل نم انمو ماص نم انم : اولاقف

 . « مهموي ةيقب اومتيلف “”ضورعلا لهأ ىلإ
 ينآلا دمحأ دنسب نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدحلا
 .(087 ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ

 . هب « نيصح انأ مشه انث : لاقف ( ۳۸۸ ص ٤ + ) دمحأ مامإلاو
 :( 455 ص 5 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 ريثك يلأ نب ىبحب تعمس :لاق مالس نب ةيواعم انأ :لاق ديعس نب ماشه انث

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هربخأ هابأ نأ هللا دبع نب ةجعب ينربخأ : لاق

 ورمع ينب نم لجر لاقف « اوموصف ءاروشاع موي اذه » :اموي محل لاق ملسو هلآ
 لاقف « رطفم مهنمو « مماص مهنم يموق تكرت ينإ « هللا لوسر اي : فوع نبا
 ..«هموص متيلف ارطفم ناك نمق ميرلإ بهذا» :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « حيحص ثيدح اذه
 . اهاجرخي نأ املسمو

 :هللا همحر لاقف ( ۲۳ ص ه + ) ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هجرخأ دقو

 )١( ةنيدملا فانكأب نم انه ضورعلا .

 نسف



 نع :٠ هباوصو « ريثك يلأ نع مالس نب ةيواعم انثدح : حلاص نب ىبحي لاق
 . ثيدحلا ركذف « هربخأ هابأ نأ هللا دبع نب ةجعب نع ريثك يلأ نب ىسحي

 . ( 48١ صا + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأو

 ناضمر راطفإ نم بيهرتلا

 : ( ه7. ص ٩ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نب نمحرلا دبع نع ميههاربإ نب يعبر انربخأ قرودلا ميهاربإ نب دمحأ انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع يربقملا ديعس يأ نب ديعس نع قاحسإ
 «يلع لصي ملف ُهَدنِع ٌترْكُذ لجر فنأ مغر » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 فنأ مغرو « هل رفغي نأ لبق خلسنا مث ناضمر هيلع لخد ءىرما فنأ مغرو
 . ٠ ةّنجلا هالخدي ملف ربكلا هاوبأ هدنع كردأ لجر

 . « امهدحأ وأو : لاق هنظأو : نمحرلا دبع لاق

 . هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدحلا اذه

 قاشدتسالا يف غلايب ال ماصلا

 : ( ٤۹۳ ص 5 + ) هللا همر دواد وبأ لاق
 مصاع نع ريثك نب ليعامسإ نع ملس نب ىسحي انربخأ ديعس نب ةبينق انثدح

 غلاب » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةربص نب طيقل نبا
 . ٠ امئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالا يف

 . الوطم ءوضولا يف مدقت دقو « نسح ثيدح اذه
 .حيحص نمسح ثيدح اذه :لاقو (4355 ص ۲ ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 .( 55 ص ١ + ) يناسنلا هجرخأو
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 :( 4560 ص ٩ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع ةبالق يلأ نع بويأ انربخأ بيهو انربخأ ليعامسإ نب ىسوم انثدح
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سوأ نب دادش نع ثعشألا ينأ

 نم تلخ ةرشع نال - يديب ذخآ وهو « مجتحي وهو عيقبلاب لجر ىلع أ
 . « موجحملاو مجاحلا رطفأ : لاقف - ناضمر

 . هلثم « بويأ دانسإب ةبالق يأ نع ءاذحلا دلاخ ىورو دواد وبأ لاق

 هنع ىور « هدآ نب ليحارش : وه ثعشألا وبأو « نسح ثيدح اذه

 فالتخالا رضي الو « هدعب يذلاب ىوقتي هئيدح نكل « ربتعم هقثوي ملو ةعامج

 دحاو لك هيوري ثيدحلا اذه يف نيخيش هل نأ ىلع لمحيف « ةبالق يب ىلع هيف

 . ملعأ هللاو . يباحص نع امهنم

 اعبت نيقيرطلا يراخبلا ححصو : ( ۱۹١ ص ۲ + ) ريبخلا صيخلتلا ينو
 . ها . للعلا يف يذمرتلا هلقن « ينيدملا نب يلعل

 : ( 458 ص 5 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 انريخأ لبنح نب دمحأ انثدحو ( ح ) ماشه نع ىيحي انربخأ ددسم انثدح

 ينعي - ءامسأ يأ نع ةبالق يأ نع ىسحي نع اعيمج نابيش انربخأ ىموم نب نسح
 مجاحلا رطفأ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع نابوث نع - يبحرلا
 . 2 موجحملاو

 ىلوم نابوث نأ هثدح ءامسأ ايأ نأ ةبالق وبأ ينربخأ لاق : هثيدح يف نابيش لاقو

 هيلع هللا ىلص يبنلا نم عمس هنأ هربخأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ملسو هلآ ىلعو
 ىور « دئرم نب ورمع همسا « يبحرلا ءامسأ وبأ هاور نسح ثيدح اذه

 . هلبق يذلا وهو « فهاش ثيدحلل نكل « ربتعم هقئوي ملو « ةعامج هنع
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 رطفأ ءيقلا دمعت نم

 :( 8 ص ۷ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع نيسحلا انربعأ ثراولا دبع انربخأ ورمع نب هللا دبع رمعم وبأ انثدح

 نأ ماشه نب ديلولا نب شيعي نع يعازوألا ورمع نب نمحرلا دبع ينثدح ىسي
 هللا لص هللا لوسر نأ هثدح ءادردلا ابأ نأ ةحلط نب نادعم ينثدح هثدح هابأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم نابوث تيقلف « رطفأف ءاق ملسو هلآ ىلعو هيلع
 هللا لوسر نأ يتثدح ءادردلا ابأ نإ :هل تلقف «قشمد دجسم يف ملسو هلآ ىلعو

 . هءوضو هل تيبص انأو قدص : لاق « رطفأف ءاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . حيحص ثيدح اذه

 : ةظفل ‹ اضوتف « رطفاف ءاق : هظفلو ( ۲۸١ ص ١ + ) يذمرتلا هاور

 . (۲۸۸ ص) يذوحألا ةفحت يف اک ةظوفحم ريغ ًاضوتف

 رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل

 :( ١174 ص 4 ج ) هللا همحر ُئاسنلا مامإلا لاق

 نب ناوفص نع يرهزلا نع نايفس انأبنأ : لاق مهاربإ نب قاحسإ انربخأ
 هللا لص هللا لوسر تعم : لاق مصاع نب بعك نع ءادردلا مأ نع هللا دبع

 . ٠ رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 «(ه"؟ ص ۲ ج) قازرلا دبعو .(ه737 ص ١ +) ةجام نبا هاور ثيدحلا

 مايصما ربما نم سيل » : دمحأ مامإلا دنعو ( 454 ص ه + ) دمحأ مامإلاو

 . ٠ رفسما يف

 ثيدحلا رادمو . ٠ رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل » نيرخآ نيقيرط نمو
 . هللا همحر يرهزلا ىلع
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 ريبخلا صيخلتلاو بيطخلل ةيافكلا يف ا فيحصت ربما نم سيل 9 :ةياورو

 « رفسما يق مايصما ربما نم سيلو :انأ هعمسأ مل :يرهزلا لاق لب ءرجح نبال

 .تبثي مل ثيدحلا نأ اذه نم ملعف (۳۸۱ ص ۲ +) هدنسم يف يديمحلا دنع اک

 : ( ٥۳۲ صا ج ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 رمع نب هللا ديبع نع برح نب دمحم انث يصمحلا ىفصملا نب دمحم انثدح

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع عفان نع

 . « رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيلو
 .ثيدحلا نسح وهو ىفِصملا نبا الإ «حيحصلا لاجر هلاجر «نسح ثيدح اذه

 ودعلا ءاقلل ىروقتيل رطفي رفاسملا

 :( 489 ص 5 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب ركب يلأ ىلوم يمس نع كلام نع يبنعقلا ةملسم نب هللا دبع انثدح
 هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ ضعب نع نمحرلا دبع نب ركب يأ نع نمحرلا دبع
 يف سانلا رمأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر : لاق ملسو هلآ ىلعو

 هللا ىلص هللا لوسر ماصو « كودعل اووقت » : لاقو « رطفلاب حتفلا ماع هرفس

 هللا لوسر تيأر دقل : ينثدح يذلا لاق : ركب وبأ لاق « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 نم ملاص وهو ءاملا هسأر ىلع بصي « جرعلاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 . رجلا نم وأ شطعلا

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 مايصلا هيلع قش نإو موصي نأ رفاسملل زوجي

 :( ٤۸۲ ص 5 + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب ركب يأ لوم يمس نع كلام نع يبنعقلا ةملسم نب هللا دبع انثدح
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 هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ ضعب نع نمحرلا دبع نب ركب ينأ نع نمحرلا دبع
 يق سانلا رمأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر : لاق ملسو هلا ىلعو
 هللا ىلص هللا لوسر ماصو ٠ مودعل اووقت ٠ : لاقو ء رطفلاب حتفلا ماع هرفس
 هللا لوسر تيأر دقل : ينثدح يذلا لاق : ركب وبأ لاق « ملسو هلا ىلعو هيلع

 شطعلا نم مئاص وهو عاملا هسأر ىلع بصي جرعلاب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 . رجلا نم وأ

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 معطي نأ هل زوجيف رفسلا ىلع امزاع تاك نم
 رفسلل دادعتسالا ةبهأ ىلع ناك اذإ ؛ هتيب يف وهو

 : ( ٥1١ ص ۳ + ) هللا همحر يذمرتلا لاق

 نب دمحم نع ملسأ نب ديز نع رفعج نب هللا دبع انربخأ : لاق ةبيتق انثدح

 ديري وهو ناضمر يف كلام نب سنأ تيتأ : لاق هنأ بعك نب دمحم نع ردكنلا

 تلقف « لكأف ماعطب اعدف « رقسلا بايث سبلو « هتلحار هل تلحر دقو « ارفس
 . بكر مث « ةتس : لاق ؟ ةّنس : هل

 رفعج نب دمحم انربخأ ميرم يبأ نب ديعس انربخأ ليعامسإ نب دمحم انثدح

 بعك نب دمحم نع ردكنملا نب دمحم ينثدح : لاق ملسأ نب ديز ينثدح : لاق

 . هوحن ركذف « ناضمر يف كلام ني سنأ تيتأ : لاق

 ريثك يلأ نبا : وه رفعج نب دمحمو « نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق
 . ةقث يندم

 نب ىيحي ناكو « ينيدملا نب يلع دلاو حيجن نبا : وه رفعج نب هللا دبعو

 هلاجرو « حيحص رفعج نب دمحم قيرط نم ثيدحلا : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . حيحصلا لاجر
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 ةبرقلاب فيلف ةبرقب سيل امب ةبرق نرق نم

 1١١8(: ص ؛ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 :لاق جرج نبا ينربخأ :لاق ركب نب دمحمو جرج نبا انث قازرلا دبع انث
 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لخد :لاق ليئارسإ يلأ نع هيبأ نع سواط نبا ينربخأ
 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلل ليقف ؛يلصي ليئارسإ وبأو دجسملا ملسو هلآ
 «مايصلا ديري وهو «لظتسي الو «سانلا ملكي الو ءدعقي ال آلا لوسر اي اذ وه
 .«مصيلو لظتسيلو سانلا ملكيلو دعقيلا :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف

 ا سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف هلصأو ‹ حيحص ثيدح اذه
 . ةباصإلا يف

 موصلا يف صالخأإلا
 : ( ٣۷٣ ص ۲ + ر هللا هحر دمحأ مامالا لاق

 - "ورمع يآ نبا ينعي - ورمع ينربخأ ليعامسإ انثدح تاميلس انثدح

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع يربقملا ديعس نع

 نم هظح مساق برو « شطعلاو عوجلا همايص نم هظح ماص بر ١ : ملسو
 . ٠ رهسلا همايق

 .رفعج نبا :وه ليعامسإو ءبرح نبا :وه ناميلسو «نسح ثيدح اذه
 ديعس نع ديزي نب ةماسأ نع كرابملا نبا ثيدح نم هجام نيا هاور دقو

 ةجاجرلا حابصم ف اک هفقوو هعفر يف كرابملا نبا ىلع فلتخاو . يربقملا

 نم ةملاس يهف كرابملا نبا قيرط نم تسيل قيرطلا هذهو .( ۳۰١۱ ص ۱ + )

 . ملعأ هللاو « ملعأ اميف ةلعلا

 نب ىمحي انثدح : هللا همحر لاقق ( ٤۲۹ ص ١١ + ) ىلعي وبأ هجرحأو
 هب ةريره يلأ نع ديعس يبا نع ورمع ينربخأ : لاق ليعامسإ انثدح بويأ

 . ديعس يلأ نع دنسملا يف (1)
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 هلك ناضمر تمق وأ هلك ناضمر تمص :لوقي نأ نع يبنلا

 :( ١ ص ۷ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع نسحلا انربخأ ةبيبح يلأ نب بلهملا نع ىيحي انربخأ ددسم انئدح

 :كدحأ نلؤقي ال» :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةركب ينأ

 1 . « هلك هتمقو « هلك ناضمر تمص يفإ

 . ةدقر وأ ةمون نم دبال :لاق وأ « ةيكزتلا هركأ يردأ الف

 «ةبيبح يأ نب بلهملا الإ « حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص .ثيدح اذه

 .بيذبتلا بيذهت يف اك دواد وبأو دمحأ هقثو دقو
 1١70(. ص ٤ ج ) ياسنلا هجرخأ ثيدحلا

 هيلو هنع ماص موص هيلعو تام نم

 :( ١88 ص ٩ + ) هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق

 ء ارهش موصت نأ هللا اهاجن نإ ترذنف « رحبلا تبكر ةأرما نأ سابع نبا نع

 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اهتخأ وأ اهتنبا تءاجف « تتام ىتح مصت ملف هللا اهاجنف

 . اهنع موصت نأ اهرمأف « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ءاروشاع مايص

 :( 84 ص ۳ + ) هللا همحر ةبيش يبا نب ركب وبأ مامإلا لاق

 لاق : لاق يفيص نب دمحم نع يبعشلا نع نيصح نع ليضف نبا انثدح

 دحأ مكنمأ » : - ءاروشاع موي - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل |

 اوم » : لاقف : لاق « معطي مل نم انمو « معط نم انم : انلقف ٠ ؟ مويلا معط

 اومتيلف ضورعلا لهأ ىلإ اولسرأو « معطي مل نمو معط ناك نم مكموي ةيقب
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 . ةنيدملا لوح نم ضورعلا لهأ : ينعي « مهموي ةيقب
 مشه انث : لاقف ( ۳۸۸ ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « نيصح انآ

 نب هللا دبع انربخأ : هللا همحر لاقف ( ۱۹۲ ص 4 ج ) يئاستلا هجرخأو
 .هب «نيصح انثدح :لاق رابع انثدح :لاق نيصح وبأ سنوي نب هللا دبع نب دمحأ

 «ةبيش يلأ نب ركب يأ قيرط نم ( ٥٥۲ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأو
 . مدقتملا هدنسب

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 455 ص 5 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 ريثك ينأ نب ىبحي تعم“ :لاق مالس نب ةيواعم انأ :لاق ديعس نب ماشه انث

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخأ هابأ نأ هللا دبع نب ةجعب ينربخأ : لاق
 ينب نم لجر لاقف « اوموصف « ءاروشاع موي اذه ۾ : اموي مهل لاق ملسو هلآ
 لاقف رطفم مهنمو ملاص مهنم يموق تكرت يلإ « هللا لوسر اي : فوع نب ورمع
 .«هموص متيلف ارطقم ناك نمف ؛مهيلإ بهذا» : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا

 يراخبلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو حيحص ثيدح اذه
 . اهاجرخي نأ املسمو

 :هللا همحر لاقف (۲۳ ص ه ج) ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هجرحخأ دقو

 ىب نع : هباوصو « ريثك يأ نع مالس نب ةيواعم انثدح حلاص نب ىبحي لاق
 . ثيدحلا ركذق « هربخأ هابأ نأ هللا دبع نب ةجعب نع ريثك يأ نبا

 . ( 45١ ص ١ + ) راتسألا فشك يف اک رازبلا هجرخأو

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص همايص

 : ۲۳۸ ص ۸ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 تلاق : لاق ةبابل يبأ نع ديز نب داّمح انربخأ هللا دبع نب حلاص انثدح
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 .رمزلاو ليئارسإ ينب أرقي ىتح ماني ال ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ناك :ةشئاع

 داّمح هنع ىور دق يرصب خيش اذه ةبابل وبأو «بيرغ نسح ثيدح اذه
 . ناورم : هما : لاقيو « ثيدح ريغ ديز نبا

 نافع انث : لاقف ( 177 ص + + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا
 :تلاق ةشئاع نع - ليقع ي نم « ةبابل وبأ - ناورم انث :لاق ديز نب داّمح انث

 نأ ديري ام : لوقن ىتح موصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ناک

 .رمزلاو ليئارسإ ينب ةليل لك أرقي ناكو «موصي نأ ديري ام :لوقن ىتح رطفيو ءرطفي

 .بيذبتلا بيذبت يف اک نيعم نبا هقّتو ةبابل وبا ناورمو «حیحص ثيدح اذه

 ناعش مايص

 :( 255 ص ۲ + ر هللا هجر يذمرتلا لاق

 م اس نع روصنم نع نايفس نع يدهم نب نمحرلا دبع انربخأ رادنب انثدح
 هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر ام : تلاق ةملس مأ نع ةملس يأ نع دعجلا يأ نبا

 . ناضمرو "”نابعش الإ نيعباتتم نيرهش موصي ملسو هلآ ىلعو

 . نسح ثيدح ةملس مأ ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص لب : نمحرلا دبع وبأ لاق
 .( 154 ص ٩ + ) دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 قيرشتلا مايأ مايص نع يبنلا

 : ( 1۳ص ۷ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةر يفأ لرع اخ نني نع تالاف نع ىتجفلا ةع نب هللا دبع انثدح

 وع ناضمر مّدقت نع ةيهانلا ثيداحألا نيبو هنيب اعمج « نابعش رثكأ مومي : يأ )١(
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 برقف صاعلا نب ورمع هيبأ ىلع ورمع نب هللا دبع عم لخد هنأ ءىناه مأ ىلوم
 مايألا هذهف « لك : ورمع لاقف  ملاص ينإ : لاق « لك : لاقف « اماعط امهلإ
 نع اناهنيو « اهراطفإب انرمأي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك يتلا
 . قيرشتلا مايأ يهو : كلام لاق « اهمايص

 . ديزي همسا : ةرم وبأو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 : ۷۳۷۸ هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 ناك ةريره يأ نع ربوألا يأ نع ريمع نب كلملا دبع نع نايفس انثدح

 .المتنموأ ءايفاحو ءادعاقو ءامئاق يلصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نعو هنيمي نع لتفتيو : هيف دازو نايفس انثئدح دمحم نب نيسح انثدح

 . هراسي

 : ( ملالها/ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 نع ريمع نب كلملا دبع نع ةدئاز انث : لاق ورمع نب ةيواعم انثدح

 مييلع اولصي نأ سانلا ىبتت يذلا تنأ : لاقف ةريره ابأ لجر ىلأ :لاق ربوألا يأ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر دقل ةمرحلا هذه برو نكلو ءال : لاق ؟ مهلاعن
 ىهنو « هيلع اهو فرصناو « هالعن هيلعو ماقملا اذه ىلإ يلصي ملسو هلآ ىلعو
 .مايأ يف نوكي نأ الإ ةعمجلا موي مايص نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبا

 نيعم نبا هقثو دقو « ُئراحلا دايز : وه ربوألا ويأو « حيحص ثيدح اذه
 . ةعفنملا ليجعت يف اك

 : ( ٤٥۸ ص ۲ + ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاقو
 نم لجر نع ريمع نب كلملا دبع نع ةبعش انث : لاق رفعج نب دمحم انث

 نكلو «ةعمجلا موي اوموصت نأ مكابنأ انأ ام :لوقي ةريره ابأ عمس هنأ ثراحلا ينب

 ةعمجلا موي اوموصت ال 9 :لوقي ملسو هلآ ىلعو هلع هللا ىلص هللا لوسر تعم
 هللا ىلص هللا لوسر تيأر نككلو « نيلعن يف يلصأ انأ امو « هلبق اوموصت نأ الإ
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 . نيلعن يف يلصي ملسو هلآ ىلعو هيلع
 :لاق ينثراحلا دايز نع ريمع نب كلملا دبع نع كيرش انث :لاق جاجح انث

 . هانعم ركذف « ةريره ابأ لأسي الجر تعم

 :(7؟4 ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 تعمس : لوقي طيقل نب دايإ نب هللا ديبع انث : الاق نافعو ديلولا وبأ انث

 هللا لص يبنلا لأس اريشب نإ :لوقت ريشب ةأرما ليل تعمس :لوقي طيقل نب دايإ

 يبنلا لاقف ؟ اًدحأ مويلا كلذ ملكأ الو ةعمجلا موي موصأ لسو هلآ ىلعو هيلع

 « اهدحأ وه مايأ يف الإ ةعمجلا موي مصت ال » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ركنم نع ىبنتو فورعمب ملكت نأل يرمعلف ادحأ ملكت الأ امأو « رهش يف وأ

 . ۲ تکست نأ نم ريخ

 . حيحص ثيدح اذه

 اهجوز نذإب الإ الفنت ةأرما موصت هل

 :(5١١1-ص ۷ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ديعس يأ نع حلاص يأ نع شمعألا نع ريرج انربخأ ةبيش ينأ نب ناثع انثدح
 : تلاقف هدنع نحنو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ ةأرما تءاج : لاق

 اذإ ينرطفيو « تيلص اذإ ينبرضي لطعملا نب ناوفص يجوز نإ « هللا لوسر اي

 « هدنع ناوفصو : لاف ‹ سمشلا علطت ىتح رجفلا ةالص ىلصي الو « تمص

 ؛تيلص اذإ ينبرضي : اهوق امأ هللا لوسر اي : لاقف ؟ تلاق امع هلأسف : لاق

 .سانلا تفكل ةدحاو ةروس تناك ول :لاقف :لاق ءابتبن دقو نيتروسب أزقت انف

 هللا لوسر لاقف . ربصأ الف باش لجر انأو موصتف قلطنت اهنإف «ينرطفي :اهلوق امأو

 امأو . « اهجوز نذإب الإ ةأرما موصت الو : ذمو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 ال « كاذ انل فرع دق تيب لهأ انإف ء سمشلا علطت ىتح يلصأ ال يلإ : الوق

 . ١ لصف تظقيتسا اذإف » : لاق . سمشلا علطت ىتح ظقيتسن داكن
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 نع تباث وأ ديمح نع - ةملس نبا ينعي - دامح هاور : دواد وبأ لاق

 ۰ . لكو تملا يأ

 شمعألا نوكو « لوألا دنسلاب نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . ىرت اک عبوت دق هنأل ؛ رضي ال ثيدحتلاب حرصي مل

 نبا : وهو نامثع انث : لاقف ( ۸۰ ص ۳ + ) دمحأ هاور ثيدحلاو

 . هب . ةبيش يبأ

 رطفأ الو ماص ال رهدلا موصي يذلا

 90١5(: ص ٤ ج ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 نع ةداتق نع يعازوألا نع دلخم انثدح : لاق ماشه نب ورمع يتربخأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ يأ ينربخأ ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم
 . « رطقأ الو ماص ال » : لاق - رهدلا موصي لجر هدنع ركذو - ملسو هلآ

 ةدانق نع ةبعش انثدح :لاق دواد وبأ انثدح :لاق ىنثملا نب دمحم انربخأ

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع ثدحي ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم تعمس :لاق

 . «رطفأ الو ماص الو : رهدلا موص يف لاق ملسو هلا ىلعو هيلع

 . ملسم طرش ىلع يناثلا دنسلاب حيحص ثيدح اذه

 ىلع هجام نبا دنس وهو ( 544 ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا
 1 . نيخيشلا طرش

 . (۷۸ ص ۳ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأو

 « نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو ( 41550 ص ١ + ) احلا هجرحأو

 . لاق م وهو
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 نايضقتو ارطفت نأ عضرملاو ىلبحلل زوجي

 :( 18 ص ۷ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 يريشقلا ةداوس نبا انربخأ يبسارلا لاله وبأ انربخأ خورف نب نابيش انثدح

 تراغأ : ريشق ينب ةوخأ « بعك نب هللا دبع ينب نم لجر « كلام نب سنأ نع

 تقلطناف :لاق وأ - تيبتئاف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ليخ انيلع

 سلجا ١ : لاقف « لكأي وهو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
 نع كثدحأ سلجا » : لاق « مئاص ينإ : تلقف ٠ ؟ اذه انماعط نم بصأف

 موصلاو ةالصلا فصن وأ ةالصلا رطش عضو هللا نإ « مايصلا نعو « ةالصلا

 : لاق ءامهدحأ وأ اعيمج امهللاق دقل هللاو « ىبحلا وأ عضرملا نعو « رفاسملا نع

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماعط نم تلكأ نوكأ الأ يسفن تفهلتف

 . ملسو

 . ميلس نب دمحم : وه يبسارلا لاله وبأو ء نسح ثيدح اذه

  يذمرتلا يف هب احرصم ءاج اك « ةداوس نب هللا دبع ؛ وه ةداوس نباو

 . نسح ثيدح : لاقو ( ١ ص ٣۳ + ) يذمرتلا هجرحخأ ثيدحلا

 . ٠۹۰( ص ٤ + ) ئاسنلا هجرحأو

 .( ٥۳۳ ص ١ + ) هجام نباو

 هتأرما لبقي نأ ماصلل زوجي

 : 0154١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع قيقش نب هللا دبع نع بويأ نع ديعس انئدح رفعج نب دمحم انئدح
 سوؤرلا نم بيصي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا

 . متاص وهو
 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدحلا اذه

 . ليبقتلا نع ةيانك : « سوؤرلا نم بيصي ١ : ىنعمو
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 رهش لك نم مايأ ةثالث موص لضف
 : ۷١۹۷ ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق
 نأ يدبنلا ناهع يا نع ينانبلا تباث نع دامح انثدح لماك وبأ انثدح

 موص ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس : لاق ةريره اب
 . ؛ رهدلا موص ؛ رهش لك نم مايأ ةثالث موصو ءربصلا رهش

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 :لاق ىج نب ءايركز انريخأ : لاقف ( ۲۱۸ ص 4 + ) يناسنلا هجرخأو

 . هب ةملم نب دامح انثدح : لاق ىلعالا دبع انثدح

 : 4 ص ۽ ج) هللا هجر دمحأ مامإلا لاق
 هللا للص يبنلا نع هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع ةبعش انث : لاق نافع انث

 .«هراطفإو رهدلا موص» :رهشلا نم مايأ ةثالث مايص يف لاق ملسو هلا ىلعو هيلع
 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 ديلولا وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( 7١ ص ۲ + ) يمرادلا هج رخخأو

 , هب « ةبعش انث

 : ي١٣ ص ٣ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 هيلع هللا لص يبنلا نع هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع ةبعش انث بهو انث

 . « هراطفإو رهدلا موص ٠ : رهشلا نم مايأ ةثالث مايص يف لاق ملسو هلآ ىلعو
 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 انث ديلولا وبأ انثدح :هللا همحر لاقف ( ١ ص ؟ + ) يمرادلا هجرحأو

 . هب . ةيعش
1 

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 445 ص ١ + ) راتسألا فشك يف اک رازبلاو
 يلا نأ هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث ىلا نب دمحم
 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص

 ةيواعم نع ةبعش انث ناطقلا ديعس نب ىحي ان ىلع نب ورمع انثدحو (ح)
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 مايأ ةثالث موص » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع هيبأ نع ةرق نبا

 . 2 هراطفإو هلك رهدلا |موص رهش لك نم
 . اذه الإ ةرق نع اقيرط هل ملعن ال : رازبلا لاق

 : ( ۳٤ ص ه ج هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع نع ةرق نب ةيواعم نع ةبعش انث عيكو انث

 .« هراطفإو « رهدلا مايص رهش لك نم مايأ ةثالث مايص ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . حيحص ثيدح اذه

 . هب « ةبعش انث بهو انث : ( ٠١ ص ) هللا همحر لاقو

 :( ۲۲١ ص 4 ج ) هللا همحر يفاسنلا مامإلا لاق

 :لاق - قلخلا رايخخ نم - هللا ديبع نب فيس ينثدح يلع نب ورمع انربخأ

 را :لاق هيبأ نع برقع يأ نب لفون يأ نع نابيش نب دوسألا انثدح

 تلقف ٠ رهشلا نم اموي مص و :لاقف ,موصلا نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
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 يندز ٠ : لاقف « ايوق يندجأ ينإ يندز يندز « هللا لونمر اي : تلق « رهش لك
 تدنظ ىتح ؛ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تكسف « ايوق يندجأ يندز

 . © رهش لك نم مايأ ةثالث مص و : لاق « يندربل هنأ

 : لاق نوراه نب ديزي انئدح : لاق مالس نب دمحم نب نمحرلا دبع انربخأ

 هللا ىلص يبنلا لأس هنأ هيبأ نع برقع يأ نب لفون يبأ نع نابيش نب دوسألا انأبنأ

 هدازتساو ٠ رهش لك نم اًموي مص » : لاقف موصلا نع ملسو هلا ىلعو هيلع

 (« رهش لك نم نيموي مصو : لاق هدازف ايوق يندجأ يمأو تنأ ينأب : لاق

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءايوق يندجأ ينإ ءهللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب :لاقف

 لاق « هيلع حلأ املف هديزي نأ داك امف « ايوق يندجأ ينإ ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . « رهش لك نم مايأ ةثالث مص و : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر



 نع رز نع مصاع نع نابيش انربخأ دواد وبأ انربحتأ لماك وبأ انثدح

 : ينعي « موصي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هللا دبع

 . مايأ ةثالث رهش لك ةرغ نم

 :( ۲۲ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع بيبح يأ نب ديزي ينثدح : لاق دعس نب ثيل انث : لاق جاجح انث

 نب ناثع نأ هئدح ةعصعص نب رماع ينب نم - افرطم نأ دنه يأ نب ديعس
 : ناثع لاقف « ماص ينإ : فرطم لاقف هيقسيل نيلب هل اعد يفقثلا صاعلا ينأ

 رانلا نم ةنج مايصلا ٠ : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس
 :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمسو « لاتقلا نم. كدحأ ةنجك

 هللا دبع نبا : وه فرطمو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ريخشلا نبا

 : ( ۷۷ ص ه +) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 فرطم عم تنك : لاق ريخشلا نب ءالعلا يبأ نع يريرجلا انث ليعامسإ انث

 مكيف وأ أرقي نم :لاقف «بارج وأ ميدأ ةعطق هعم ينارعأ ءاجف «لبإلا قوس يف
 دمحم نم « محرلا نمح.رلا هللا مسب » : هيف اذإف هتذحأف « معن : تلف ؟ أرقي نم

E 5 . -8  
 - لكع نم يح - شيقأ نب ريهز ينبا ءملسو هلا ىلعر هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 « نيكرشملا اوقرافو « هللا لوسر اًدمحم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ اودهش نإ مہا

 «هيفصو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا مهسو «مهمئانغ يف سمخلاب اورقأو

 هللا لوسر نم تعم له : موقلا ضعب هل لاقف « هلوسرو هللا ناماب نونما مهنإف
 هللا كمحر انثدحف :اولاق معن :لاق ؟ هانثدحت ايش ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 رهش مصياف هردص ؟'”رحو نم ريثك بهذي نأ هرس نم » : لوقي هتعمس : لاق

 = ظبغلاو دقحلا : ليقو « هسواسوو هشغ : كيرحتلاب وم ردصلا رحو : ةياجلا يف )١(
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 نم اذه تعمس تنأأ :مهضعب وأ موقلا هل لاقف « رهش لك نم مايأ ةثالث وأ ربصلا
 بذكأ نأ يتومبتت ار الأ : لاقف ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لع

 .قلطنا مث مويلا رئاس اثيدح مكتثدح ال «هللاو نوفاخت :ةرم ليعامسإ لاقو

 نم لجر نع ريخشلا نبا نع بائر نب نوراه نع ةنيبع نب نايفس انث
 مايص 9 : لاق « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا باتك هعم : لاق شيقأ ينب
 . « ردصلا رحو بهذي رهشلا نم مايأ ةثالث

 نب هللا دبع نب ديزي تعمس : لاق دلاخ نب ةرق انث ةدابع نب حور انث
 . هوحن ركذف « ريخشلا

 مهبملا يلاحصلاو « يناسنلاو دواد وبأ هجرخأ دقو « حيحص ثيدح اذه
 . فارشألا ةفحت يف ا بلوت نب رمتا : وه

 سيمخلاو نيشإلا موص

 :( ٤٥١ ص ۳ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 روث نع دواد نب هللا دبع انربخأ سالفلا يلع نب ورمع صفح وبأ انثدح
 يبنلا ناك : تلاق ةشئاع نع يشرجلا ةعيبر نع نادعم نب دلاخ نع ديزي نبا

 . سيمخلاو نينثإلا موص ىرحتي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص
 . هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح ةشئاع ثيدح : ىسيع وبأ لاق
 « هتبحص يف فلتخم يشرجلا ةعيبرو , لاق ا وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . ينطقرادلا هفّلو دق نكل « هتبحص تبثي ام رأ ملو

 . ( ۲٠۳ ص ٤ + ) يلاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 . بضغلا دشأ : ليقو «ةوادعلا : ليقو -
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 ناضمر يلايل يف جرارتلا ةالص

 :( 7١ ص ۳ + ) هللا هحر يئاسنلا مامالا لاق

 ةيواعم ينربخأ : لاق بابحلا نب ديز انثدح : لاق ناميلس نب دمحأ انربخأ

 ريشب نب نامعنلا تعمس : لاق ةحلط وبأ دايز نب معن ينثدح : لاق حلاص نبا

 يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انمق : لوقي صم ربنم ىلع
 سمخ ةليل هعم انمق مث « لوألا ليللا ثلث ىلإ نيرشعو ثالث ةليل ناضمر رهش

 كردن الأ اننظ ىتح نيرشعوأ عبس ةليل هعم انمق مث ؛ليللا فصن ىلإ نيرشعو
 . روحسلا هتومسي اوناكو « حالفلا

 . نسح ثيدح اذه

 اشدح : هللا همحر لاقف ( 754 ص ۲ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب . بابا نب ديز

 : ( ۲٤۸ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب ديلولا نع دنه يأ نب دواد انربخأ عيرز نب ديزي انربخأ ددسم انثدح

 هللا لص هللا لوسر عم انمص : لاق رذ يأ نع ريفن نب ريبج نع نمحرلا دبع
 ماقف عبس يقب ىتح « رهشلا نم ائيش انب مقي ملف ناضمر ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ةسماخلا تناك املف ءانب مقي مل ةسداسلا تناك املف ءليللا ثلث بهذ ىتح ءانب

 هذه مايق انتلفن ول « هللا لوسر اي : تلقف « ليللا رطش بهذ ىتح « انب ماق

 هل بسح فرصني ىتح مامإلا عم ىلص اذإ لجرلا نإ 9 : لاقف : لاق « ةليللا

 هءاسنو هلهأ عمج ةثلاثلا تناك املف مقي مل ةعبارلا تناك املف :لاق « ةليل مايق

 ؟ حالفلا امو : تلق : لاق « حالفلا انتوفي نأ انيشخ ىتح ء انب مافف سانلاو

 . رهشلا ةيقب انب مقي مل مث ء روحسلا : لاق

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو 00١( ص ؟ +) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . ( ۲۰۳ صار ۸۳ ص ۳ + ) يقاسنلاو
 .( ٤۳١ صا ج ) هجام نباو
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 ناضمر رهش مايق يف ءاج ام

 : (۱۹۰ ص ٤ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 نع رعسم نع عيكو انربخأ - يزورملا : ينعي - دمحم نب دمحأ انثدح

 نم اوحن نوموقي اوناك لمزملا لوأ تلزن امل : لاق سابع نبا نع يفنحلا كامس

 . ةنس اهرخاو اهلوأ نيب ناكو « اهرخآ لزن ىتح « ناضمر رهش يف مهمايق

 يزورملا دمحم نب دمحأ الإ «حيحصلا لاجر هلاجر ؛حيحص ثيدح اذه

 . ةقث وهو هيوُبش نب نسحلا وبأ

 ردقلا ةليل يف ءاج ام

 : ( 784117 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 ةريره يبأ نع حلاص يأ نع شمعألا انثدح :الاق ىلعيو ةيواعم وبأ انثدح

 .« ؟ رهشلا نم ىضم ج >: ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق « نامث يقبو « نورشعو ناتنث تضم : انلق : لاق

 « ةليللا اهويلطا « عبس يقبو نورشعو ناتنث تضم لب ال ٠ : ملسو هلآ ىلعو

 . نورشعو عست رهشلا : هثيدح يف ىلعي لاق

 هجام نبا هجرحتأ دقو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 هب“ . ةيواعم وبأ انث :ةبيش پا نب ركب وبأ انثدح : لاقف (ه 8. ص ۱ ج)

 : ( ٥۰۷ ص٣ ج )هللا هجر يذمرتلا لاق

 نمحرلا دبع نب ةنييع انربخأ عيرز نب ديزي انربخأ ةدعسم نب ديمح انثدح
 اهسمتلمب انأ ام :لاقف « ةركب ينأ دنع ردقلا ةليل تركذ :لاق يأ ينثدح :لاق

 ةرخاوألا رشعلا يف الإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هتعمس ءيشل

 وأ «ثالث وأ ءنيقبي سمخ وأ ,نيقيي عبس وأ «نيقمي عست يف اهوسفتا ٠ :لوقي هتعمس يف

 (ةنسلا رئاس يف هتالصك ناضمر نم نيرشعلا يف يلصي ةركب وبأ ناكو :لاق ٠. ةليل رخآ
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 . دهتجا رشعلا لخد اذإف

 . حيحص نسح ثيدح اذه : ىسيع وبأ لاق

 ةنييع دلاوو « تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 1 . نشوج نب نمحرلا دبع وه
 انثدح : هللا هجر لاقف ( ٩ ص ١ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأ دقو

 . هب . ةركب يلأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ةنييع '''انث : لاق عيكو

 : ركاش دمحأ قيقحتب ( ۸١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 :لاق بيلك نب مصاع انثدح :لاق دايز نب دحاولا دبع انثدح نافع انثدح

 اعد اذإ رمع ناك ؟ كلذ نم كبجعأ امو :لاق سابع نبا هي انثدحف : يأ لاق

 : لاقف « مهعم يناعد ملسو هلأ ىلعو هيلع هللا لص دمحم باحصأ نم خايشألا
 هللا لوسر نإ :لاقف ةليل تاذ وأ موي تاذ اناعدف :لاق ءاوملكتي :ىتح ملكت ال

 رشعلا يف اهوسفمتاف ؛ متملع دق ام ردقلا ةليل يف لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . اهنورت رتولا يأ يفف ءارتو رخاوألا

 . نسح ثيدح اذه

 لاقف ( 78 ص ۲ جاو ه١ ص ۲ + ) ةبيش يأ نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب . بيلك نب مصاع نع سيردإ نبا انثدح : هللا همحر
 ١84(: ص ١ + ) دنسملا يف هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق
 نع هيبأ نع مصاع نع ليضف نبا انثدح ريمن نب هللا دبع نب دمحم انثدح

 اوسمتا  :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ومع نع سابع نبا

 ش . « ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف ردقلا ةليل
 . باهش نب بيلك نبا : وه مصاعو . نسح ثيدح اذه

 2 ٠١۷( صر هللا همحر ىلعي وبأ لاقو

 نع بيلك نب مصاع نع سيردإ نبا انثدح ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح

 )١( هانتبثأ ام باوصلاو « ةنييع نبا لصألا يف .
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 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ متملع دقل : لاق رمع نع سابع نبا نع هيب
 . « ارتو رخاوألا رشعلا يف اهوبلطا ٠ : لاق ملسو هلآ

 : ( 4۸۳ نص ١ + ) راتسألا فشك يف ام هللا همحر رازبلا مامإلا لاقو
 نب مصاع نع سيردإ نب هللا دبع انث ريثك نب ميهاربإ نب برقعي انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ رمع نع سابع نبا نع هيبأ نع بيلك
 . « اهنم رتو يفو «رخاوألا رشعلا يف اهوسفلا » : لاقف ردقلا ةليل ركذ

 ( ٠١٤ ص ١ + ) هللا همحر ىلعي وبأ هجرخأ دقو « نسح ثيدح اذه

 هيبأ نع مصاع نع ليضف نبا انثدح ريغ نب هللا دبع نب دمحم انثدح : لاقف
 . : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا.لوسر لاق : لاق رمع نع سابع نبا نع
 . « ناضمر نم رحاوألا رشعلا يف ردقلا ةليل اوسمتا »

 : ( ۲٦٤ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد ويأ مامإلا لاق
 افرطم عم هنأ ةداتق نع ةبعش انربخأ يلأ انربخأ ذاعم نب هللا ديبع انثدح

 ردقلا ةليل يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع نايفس يأ نب ةيواعم نع
 . © نيرشعو عبس ةليل ردقلا ةليل » : لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 : ( 4808 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 رمع نيا نع رانيد نب هللا دبع نع ةبعش انربخأ نوراه نب ديزي انثدح

 اهرحتيلف اهيرحتم ناك نم » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق :لاق

 . ردقلا ةليل : ينعي ٠ نيرشعو عبس ةليل اهورحت » : لاقو ٠ نيرشعو عبس ةليل
 ' . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 : ( 1691 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب هللا دبع نع ةمركع نع ةداتق نع يلأ ينثدح ماشه نب ذاعم انثدح
 ينإ « هللا يبن اي : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا أ الجر نأ سابع
 ءردقلا ةليل اهيف ينقفوي هللا لعل « ةليلب ينرمأف ؛ مايقلا يلع قشي ريبك خيش
 . « ةعباسلاب كيلع ٠ : لاق
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 . يراخيبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 :( ١١5 ص ٤ ج ) راتسألا فشك يف اك رازبلا مامإلا لاق
 هييأ نع بيلك نب مصاع نع ليضف نب دمحم انث رذنملا نب يلع انثدح

 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق مصاع نب ناتلفلا هلاخ نع
 © ردنأ يف نالجر اذإف « ةلالضلا حيسم تيرأو « اهتيسنأ مث ردقلا ةليل تيرأ »

 امأف ءرخاوألا رشعلا يف اهوبلطاف « اهتيسنأف امهنيب تزجحف نايحالتي نالف

 هنأك « رحنلا ضيرع « ىرسيلا نيعلا حوسمم ةببجلا ىلجأ لجرف ةلالضلا حيسم
 . «نطق نب ىرعلا دبع

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هاور ادحأ ملعن ال : رازبلا لاق
 . قيرطلا اذه الإ هل الو « ناتلفلا الإ

 . نسح ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( 5١4 ص ۲ + ) ةبيش يأ نبا هلوأ جرخأ ثيدحلا
 :لاق مصاع نب ناتلفلا هلاخ نع هيبأ نع بيلك نب مصاع نع سيردإ نبا انثدح

 ءاهتيسنأف ردقلا ةليل تيأر ينإ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 . « ارتو رخاوألا رشعلا يف اهوبلطاف

 ناضمر يف رمخاوألا رشعلا يف فاكتعالا

 : 1١88 ص ۷ ج هللا همحر دواد وبأ مامإلا لاق
 يأ نع عفار ينأ نع تباث انأبنأ دامح انريخأ ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 رخاوألا رشعلا فكتعي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ بعك نبا
 .ةليل نيرشع فكتعا لبقملا ماعلا يف ناك املف « اماع فكتعي ملف « ناضمر نم

 عقار وبأو « ةملس نبا : وه دامحو « ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 . غئاصلا عفار نب عيفن : وه
 :(هك*# صا ج) هجام .نبأ هج رخأ ثيدحلا

 .( ةياهنلا نم ) .هأ .ماشلا ةغلب ماعطلا هيف سادي يذلا عضرملا وهو ءرديبلا :ردنألا (1)

۳۹۹ 



 ةجح لدعت ناضمر ف ةرمعلا

 :(995 ص ؟ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبا مامإلا لاق

 نع نايفس انث عيكو انث :الاق دمحم نب .يلعو ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق شح نب بهو نع يبعشلا نع رباجو نايب
 . « ةّجح لدعت ناضمر يف ةرمع » : ملسو هلآ ىلعو

 مزلأ يتلا ثيداحألا نم وهو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 وهو يفعجلا ديزي نيا : وه رباجو « اهاجرخي نأ املسمو يراخبلا ينطقرادلا

 دمحم نب يلعو « نيخيشلا لاجر نم وهو « رشب نب نايبب نورقم وهو « باَّذك
 ناك نإ ةقث وهو «٠ ىرت اک نورقم هنكل « ناخيشلا هل وري مل هجام نبا خيش

 امهالكو « يشرقلا ناك نإ بيذبتلا بيرقت يف ا أطخأ ابر قودصو « يسلايطلا
 . عيكو نع ايور دق

 يناثلا مويلا يف ديعلا ةالص ىلصت

 ةالصلا تقو يف رهشلا ماب ملعي م اذإ

 :( 1١7 ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبا لاق

 ريمع يأ نع ةيشحو يأ نب رفعج نع ةبعش انربخأ رمع نب صفح انثدح
 ابكر نأ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ نم هل ةمومع نع سنأ نبا

 «سمألاب لالما اوأر مهنأ نودهشي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ اوعاج
 . مهالصم ىلإ اودغي اوحبصأ اذإو « اورطفي نأ مهرمأف

 « سنأ نب ريمع ابأ الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذهت يف م ثيدحلا ليلق « ةقث ناك : دعس نبا هيف لاق دقو

 . ( ۱۸١ ص ۳ + ) يتاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 .(ه59 ص ۱ + ) هجام نباو
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 رطفلا ديع يف بعللا

 :( 4١73 صا ١ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامالا لاق

 رماع نع قاحسإ يأ نع ليئارسإ نع معن وبأ انث ىبحي نب دمحم انثدح
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ءيش ناك ام : لاق دعس نب سيق نع
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف « دحاو ءيش الإ « هتيأر دقو الإ ملسو هلآ
 . رطفلا موي هل "”سلقي ناك ملسو هلآ

 نابيش انث مدآ انث ليازيد نبا انث : ناطقلا ةملس نب نسحلا وبأ لاق

 قاحسإ يأ نع كيرش انث معن وبأ انث رصن نب ميهاربإ انثدحو ( ح ) رباج نع
 . هوحن رماع نع

 دنسلا يفو « حيحصلا لاجر هلاجر « لوألا دنسلاب حيحص ثيدح اذه
 . نب كيرش هيف ثلاثلا دنسلابو « باذك وهو يفعجلا ديزي نب رباج هيف يناثلا
 . تاعباتملاو دهاوشلا يف حلصي هنكل « ءاضقلا يلو امل هظفح ءاس قودص هللا دبع

 )١( دلبلا ىلإ لصو اذإ ريمألا يدب نيب نوبعلي نيذلا مه : ( نوسّلقملا ) ةياهنلا يف .
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 راكذألاو تاوعدلا باتك





 ءاعدلا لبق هب أديي اذام

 : ( ۲٠٤ ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 ءىفاه وبأ ينربخأ ةويح انربخأ ديزي نب هللا دبع انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح

 بحاص ديبع نب ةلاضف عمس هنأ هثدح كلام نب ورمع يلع ابأ نأ ءىناه نب ديمح

 هيلع هللا لص هللا لوسر عمس : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا ىلص يبنلا ىلع لصي ملو هللا دجمي مل «هتالص يف وعدي الجر ملسو هلآ ىلعو
 لجع » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف « ملسو هلآ ىلعو هيلع
 «هيلع ءانثلاو هبر ديجمعب ادبيلف م دحأ لص اذإ » هريغل وأ هل لاقف هاعد مث « اذه

 . «ءاش امب دعب وعدي مث « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ىلصي مث
 «كلام نبا : وه ورمعو« حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدج اذه

 . ينطقرادلاو نيعم نبا هقثو دقو « يبنجلا يلع وبأ يدارملا ينادمهلا : وهو
 نسح ثيدح اذه : لاقو ( 45١ ص ٩ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 3 تو

 . ( ٤٤ ص ٣۳ + ) يناستلاو

 : 0۲۹۸ ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا ديع وبأ لاق

 سنأ نع نيريس نب سنأ نع ةميزخ وبأ انث عيكو انث دمحم نب يلع انثدح
 مهللا : لوقي الجر ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا عمس : لاق كلام نبا
 عيدب نانملا ء كل كيرش ال كدحو تنأ الإ هلإ ال , دمحلا كل نب كلأسأ ينإ
 مظعألا همساب هللا لاس دقل » : لاقف . ماركإلاو لالجلا وذ « ضرألاو تاومسلا
 . « باجأ هب يعد اذإو ء ىطعأ هب لتس اذإ يذلا

 . نسح ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذهت يف ا همسا يف فلتخم يرصبلا يدبعلا : وه ةميزخ وبأو
 . هب ساب ال : متاح وبأ لاق



 ةباجإلا تاق وأ نم

 : (۳۷۳ ص ۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 - ثراحلا نبا :ينعي - ورمع ينربخأ بهو نبا انربخأ حلاص نب دمحأ انثدح

 هثدح - نمحرلا دبع نبا : ينعي - ةملس ابأ نأ هثدح زيرعلا دبع ىلوم حالجلا نأ

 : لاق هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هللا دبع نب رباج نع

 الإ اعيش هللا لأسي ملسم دجوي ال - ةعاسلا ديري - ةرشع اتنث ةعمجلا موي ٠

 . « رصعلا دعب ةعاس رخخآ اهوسهمتاف « لجو زع هللا هاتا

 لاق دقو «حالجلا الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه

 . هب سأب ال : ينطقرادلا
 .(99 ص ۳ + ) اسلا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۳۹۷۳ ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 ينادمهلا قاحسإ وبأ انثدح ملسم نب زيزعلا دبع انثدح دمصلا دبع انثدح

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع صوحألا يأ نع
 حتفت مث « ايندلا ءامسلا ىلإ لجو رع هللا طببي يتابلا ليللا ثلث ناك اذإ » : لاق
 لازي الف ؟ هلوس ىطعي لئاس نم له : لوقيف هدي طسبي مث « ءامسلا باوبأ

 . « رجفلا علطي ىتح كلذك

 . حيحصلا لاجر هلاجر 2« حيحص ثيدح اذه

 :( 8# ص ٠١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ينثدح : لاق ىموم نب قاحسإ انربخأ نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح

 :لوقي ةمامأ ابأ تحمس : لاق بيبح نب ةرمض نع حلاص نب ةيواعم ينثدح نعم

 : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا عمس هنأ “ةسبنع نب ورمع ينثدح

 نوكت نأ تعطتسا نإف «رحآلا ليللا فوج يف دبعلا نم برلا نوكي ام برقأ »

 . ةسبع : هباوص )0(



 . « نكف ةعاسلا كلت يف هللا ركذي نمم

 . هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 : ص ١ + ) هللا همحر ةجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 كاححضلا نع كيدف ينأ نبا انث يقشمدلا معاربإ نب نمحرلا دبع انثدح

 هللا لوسرو تلق : لاق مالس نب هللا دبع نع ةملس ينأ نع رضنلا ينأ نافع نبا
 ةعمجلا موي يف هللا باتك يف دجنل انإ : سلاج ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 لاق . هتجاح هل ىضق الإ ائيش اهيف هللا لأسي يلصي نمؤم دبع اهقفاوي ال ةعاس
 ««ةعاس ضعب وأد ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يلإ راشأف :هللا دبع

 تاعاس رح و : لاق ؟ يه ةعاس يأ : تلق « ةعاس ضعب وأ تقدص : تلقف

 ىّلص اذإ نمؤملا دبعلا نإ ىلب ٠ : لاق « ةالص ةعاس تسيل اهنإ : تلق « « رابنلا

 . « ةالص يف وهف ةالص الإ هسبحي ال سلج مث

 . حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه

 هللا لأساف تلأس اذإ

 : ( ۲١۱۹ ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق
 نب ثيل انربخأ كرابلا نب هللا دبع انريخأ ىسوم نب دمحم نب دمحأ انثدح

 انريخأ نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح : لاق جاجحلا نب سيق نع ةعيهل نباو دعس

 شنح نع - دحاو ىنعملا - جاجح نب سيق انث دعس نب ثيل انربخأ ديلولا وبأ
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا فلخ تنك : لاق سابع نبا نع يناعنصلا
 «كهاجت هدجت هللا ظفحا ؛كظفحي هللا ظفحا :تاملك كملعأ ينإ مالغ ايه:لاقف اموي
 نأ ىلع تعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو «هللاب نعتساف تنعتسا اذإو «هللا لأساف تلأس اذإ
 كورضي نأ ىلع اوعمتجا نإو كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل يشب كوعفني
 .« فحصلا تفجو مالفألا تعفر ؛كيلع هللا هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل “يشب
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 . حيحص نسح ثيدح اذه

 حيحصلا لاجر هلاجر « هريغل حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . حلاص هنإ : متاح وبأ لاق دقو « جاججحلا نب سيق الإ

 قرط هل ثيدحلا نكلو « نسحلا ىلإ اهب عفتري ال حلاص ةظفل لوقأو
 .مكحلاو مولعلا عماج يف بجر نبا ظفاحلا اهيلإ راشأ اک «ساّبع نبا ىلإ ىرخأ

 دييأتو ظفح ةيعم هتوعد اذإ كعم هللا

 : ( ۲۱۰ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ كلام نب سنأ نع ةداعق انث ةبعش انث ناميلس انث

 هعم انأو ۽ يب يل يدبع نظ دنع انأ : لجو زع هللا لوقي » : لاق ملسو هلآ ىلعو

 . ٠ يلاعد اذإ

 دواد نب ناميلس : : وه دمحأ مامإلا خيش ناميلسو « حيحص ثيدح اذه

 ثيداحألا نم وهو . ( ۲۷۷ ص ۲ + ) هتينكب هركذ اک < « يسلايطلا دواد وبأ

 . انتمو ادنس ترركت يتلا دنسملا يف ةريثكلا

SS 

 ىلعي يأ خيشو .هركذف « ثدحي اسنأ عم ةداتق نع ةبعش انثدح دواد وبأ انثدح

 قرودلا بوقعي نب دمحأ : وه .

 ءاعدلا عماوج

 :( "هه ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ا ا ر نادر انربحأ هللا دبع نب نوراه انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع لفون ينأ نع
 . كلذ ىوس ام عديو ءاعدلا ع نم عماوجلا بحتسي

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
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 ةدابعلا وه ءاعدلا

 : ( ۳٣۲ ص ٤ ج ) هللا ههر دواد وبآ لاق

 يمرضحلا عيسي نع "رذ نع روصنم نع ةبعش انربخأ رمع نب صفح انثدح
 وه ءاعدلا ١ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ريشب نب نامعنلا نع

 . «مکل بجتسأ ينوعدا مكبر لاق « ةدابعلا

 دقو « يمرضحلا اعيسي الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ياسنلا هقثو

 (١1١ص ۹ + ) و ( ۳۰۸ ص مل + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . حيحص نسح ثيدح : عضاوملا ةثالثلا يف لاقو ( 7١١ ص ٩ + )و

 .( ١7808 ص ۲ + ) هجام نبا هجرخاو

 هللا ىلإ راقتفالا راهظإ عم ءاعدلا

 :( 785 ص 4 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ىليل يبا نب نمحرلا دبع نع تياث نع ةملس نب دامح نع عيكو انث
 مايأ هيتفش كرحي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق بيهص

 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص يبتلا ىلاقف :لاق كلذ لبق هلعفي نكي مل ءيشب نينح

 « ءيش ءالؤه موري نل : لاقف هتمأ هتبجعأ مكلبق ناك نميف تاك ايبن نإ »

 مهريغ نم اودع مهيلع طلسأنأ امإ :ثالث ىدحإ نيب مهريخ نأ هيلإ هللا ىحوأف

 ةقاط الف عوجلا وأ لعقلا امأ : اولاقف : لاق توملا وأ « عوجلا وأ « مهحيبتسيف

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق « توملا نكلو « هب انل

 لواحأ كب مهللا : نآلا لوقأ انأف » :لاقف :لاق ٠ افلأ نوعبس ثالث يف تامف »

 . « لتاقأ كبو لوصأ كبو
 - ةريغملا نبا :ينعي - ناميلس انث :لاق هباتك نم نافع انث :(۳۳۳ ص) لاقو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق بيهص نع ليل يأ نب نمح رلا دبع نع تباث انث :لاق

 . يبهرملا هللا دبع نبا وه : رذ ن0(



 هللا یلص هللا لوسر لاقف :لاق هب انثدحي الو «همهفن ال اعيش سمه ىلص اذإ ملسو هلا ىلعو

 نم ايبن تركذ دق يلف » :لاق معن :لئاق لاق « ؟ يل متنطف » :ملسو هلا ىلعو هيلع

 ةملك وأ ؟ ءال موقي نم وأ ؟ ءالؤه يناكي نم :لاقف «هموق نم ادونج يطعأ ءايبنألا
 امإ :ثالث ىدحإ نيب كموقل رتحا :هيلإ هللا ىح واف - لاق ناميلس كش - هذهب ةبيبش

 «كلذ يف هموق راشتساف :لاق توما وأ ,عوجلا وأ «مهريغ نم اودع مهيلع طلسأ نأ

 اذإ نوعزفي اوناكو :لاق .هتالص ىلإ ماقف :لاق .انل رخف كيلإ كلذ لكن يبن تنأ :اولاقف

 «توملا نكلو ءالف عوجلا وأ ءالف مهريغ نم ودع امأ :لاق «ىلصف :لاق ةالصلا ىلإ اوعرف

 ينأ نورت يذلا يسمهف ءافلأ نوعبس مهنم تامف ؛مايأ ةثالث توملا مهيلع طلسف :لاق

 . « هللابأ الإ ةوق الو لوح الو ءلواصأ كبو «لتاقأ كب براي مهللا :لوقأ

 هلك مالكلا اذهب « ءاوس ثيدحلا اذهب ةملس نب دامح انث : لاق نافع انث
 . « ةالصلا ىلإ اوعزف اوعزف اذإ اوناك » : لقي ملو « دانسإلا اذهبو

 عيكو ثيدح وحنب « تباث انث - ةملس نبا : ينعي - دامح انث نافع انث

 هيتفش كرحي نينح موي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ :هيفو «مدقتما
 . رجفلا ةالص دعب

 هريغب ررض هيف ءاعدب اعد نم ىلع راكنإلا

 دمصلا دبع انث يرودلا دمحم نب سابعلا انث بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انثدح

 بدنج انث يرسجلا هللا دبع يلأ نع يريرجلا ينثدح يأ ينثدح ثراولا دبع نبا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ ىلصف اهلقع مث « هتلحار خانأف يبارعأ ءاج : لاق

 هتلحار ىنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ملس املف ملسو هلآ ىلعو
 انتحر يف كرشت الو ادمحمو ينمحرا مهللا : ىدان مث « اهبكر مث « امه اقع قلطأف
 لضأ وهأ « نولوقت ام ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « ادحأ
 ةعساو ةمحر رظح دقل » : لاقف ىلب : اولاق « ؟ لاق ام اوعمست ملأ ؟ هريعب مأ

 ؛ اهمئاببو اهسنإو اهنج قئالخلا اهب فطاعت ةمحر لزنأف ةمحر ةئام قلخ هللا نإ
 . ٠ ؟ هريعب مأ لضأ وهأ نولوقت ‹« نوعستو ةعست هدنعو
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 سايإ نب ديعس وهو يريرجلاو « حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 بكاوكلا يف اك طالتخالا لبق هنم عمس ثراولا دبع نكل « هرخآب طلتخا

 . تارينلا

 ‹ بيذهتلا بيذهع يف ا ريشب نب يرّيْمَح : همسا يرسجلا هللا دبع وبأو
 . نيعم نبا هقثو

 باذعلا هيلع قح نم ءاعد باجتسي ال

 :( 44١ ص 7 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 نع لئاو ينأ نع ةلدبب نب مصاع نع رذنملا وبأ مالس انث : لاق نافع انث

 : لاق « ممت ينب نم اهب عطقنم ةذبرلاب زوجعب تررم : لاق ناسح نب ثراحلا

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ديرن : تلقف : لاق ؟ نوديرث نيأ : تلاقف
 « دجسملا تلخدف : لاق « ةجاح هيلإ يل نإف مكعم ينولمحاف : تلاق « ملسو

 ؟ مويلا ساتلا نأش ام : تلقف « قفخت ءادوس ةيار اذإو « سانلاب صاغ وه اذإف

 صاعلا نب ورمع ثعبي نأ ديري ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذه :اولاق

 اننيب ازاجح ءانهدلل لعمت نأ ت تيأر نإ « هللا لوسر اب : تلقف : لاق ءاهجو

 « ةيمحلا اتذخأو زوجعلا تزفوتساف ةرم انل تناك اهنإف «لعفاف' ممت ينب نيبو

 هذه تلمح « هللا لوسر اي : تلق ؟ كرضم رطضت نيأ « هللا لوسر اي : تلاقف

 «لوألا لاق ( نوكأ نأ هللاب ذوعأ :تلق :لاق ءامصخ يل ةنئاك اهنأ رعشأ الو
 ىلع : لاق « ؟ لوألا لاق امو » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقي قمحأ اذه : مالس لوقي - تطقس ريبخلا

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق - تطقس ريبخلا ىلع : ملسو هلآ

 ةيواعم ىلع لزنف « اليق مهدفاو اولسرأ اداع نإ : لاق - ثيدحلا همعطتسي - هيه

 لابج ىلع ىقأ ىتح قلطناف « ناتدارجلا هينغتو « رمخلا هيقسي ارهش ركب نبا

 كدبع قساف « هيوادأف ضيرمل الو « هيدافأ ريسأل تأ مل يلإ مهللا : لاقف « ةرهم
 - هدنع اهبرش يتلا رمخلا هل ركشي - ارهش ركب نب ةيواعم قساو «هيقاس تنك ام
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 .« ادحأ داع نم رذت ال اددمر ادامر اهذخ نأ :يدونف دوس تاباحس ترمف :لاق

 .متاخلا يف يرجي ام ردقك حيرلا نم مهيلع لسرأ ام نأ ينغلبف :لئاو وبأ لاق

 :لاق يوحنلا ناميلس نب مالس رذنملا وبأ ينثدح :لاق بابحلا نب ديز انث

 : لاق يركبلا ديزي نب ””ثراحلا نع لئاو ينأ نع دوجنلا ينأ نب مصاع انث

 «ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يمرضحلا نب ءالعلا وكشأ تجرخ

 « هللا دبع اي :ىل تلاقف « اهب عطقنم ممت ينب نم زوجع اذإف « ةذبرلاب تررمف

 يفلبم تنأ لهف « ةجاح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يل نإ

 ءادوس ةيار اذإو « هلهأب صاغ دجسملا اذإف « ةنيدملا تيتأف ءاهتلمحف :لاق ؟ هيلإ

 ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر يدي نيب فيسلا دلقتم لالبو «قفخت

 : لاق « اهجو صاعلا نب ورمع ثعبي نأ ديري : اولاق ؟ سانلا نأش ام : تلقف

 يل نذّأف « هيلع تنذأتساف « هلحر : لاق وأ « هلزنم لخدف : لاق « تسلجف
 : تلقف : لاق « ؟ ءيش ممت نيبو مكنيب ناك له 9 : لاقف « تملسف « تلخدف

 « اب عطقنم « مت ينب نم زوجعب تررمو « مهيلع ةرئادلا انل تناكو « معن
 هللا لوسر اي :تلقف «تلخدف اهل نذأف «بابلاب يه اهو :كيلإ اهلمحأ نأ ينتلأسف

 زوجعلا تيمحف ءانهدلا لعجاف ازجاح ممت ينب نيبو انيب لعجت نأ تيأر نإ

 امنإ : تلق : لاق ؟ كرضم رطضت نيأ ىلإف « هللا لوسر اي : تلاق « تزفوتساو

 يل تناك اهنأ رعشأ الو هذه تلمح « اهفتح تلمح ءازعم : لوألا لاق ام يلثم

 « ؟ داع دقاو امو هيه » :لاق ,داع دفاوك نوكأ نأ هلوسرو هللاب ذوعأ ءامصخ

 ادفاو اوثعبف ؛ اوطحق اداع نإ : تلق . همعطتسي نلو « هنم ثيدحلاب ملعأ وهو

 هينغتو رمخلا هيقسي « ارهش هدنع ماقأف ركب نب ةيواعمب رمف « ليق : هب لاقي مه
 : ىداتف ةمابت لابج جرخ <« رهشلا ىضم املف « ناتدارجلا : مهل لاقي « ناتيراج

 مهللا « هيدافأف ريسأ ىلإ الو « هيوادأف ضيرم ىلإ ءىجأ مل ينأ ملعت كنإ مهللا
 ًاموأف رتخا : اهنم يدونف « دوس تاباحس هب ترمف « هيقست تنك ام اداع قسا

 .دحأ داع نم يقبت ال اددمر ادامر اهذخ : يدونف « ءادوس « اهتم ةباحس ىلإ

 )١( ةباصإلا يف ا ناسح نب ثراحلا وه .
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 يمتاخ يف يرجي ام ردق الإ جرلا نم مهيلع ثعب هنأ يتغلب امف : لاق

 . اوكله ىتح
 ادفاو اوثعب اذإ لجرلاو ةأرملا تناكف : لاق « قدصو : لئاو وبأ لاق

 . داع دفاوك نكت ال : اولاق
 . نسح ثيدح اذه

 : ( ٠١۹ ص ٩۹ جر هللا همحر يذمرتلا مامالا لاقو

 دوجنلا يأ نب مصاع نع مالس نع نايفس انربخأ رمع يأ نبا انثدح

 هللا لوسر ىلع تلخدف « ةنيدملا تمدق : لاق ةعيبر نم لجر نع لئاو ينأ نع

 هللاب ذوعأ : تلقف « داع دقاو هدنع تركذف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « داع دفاو لثم نوكأ نأ

 «تطحقأ امل اداع نإ . تطقس اهب ريبخلا ىلع : تلقف : لاق « ؟ داع دفاو اموو

 جرح مث « ناتدارجلا هتنغو « رمخلا هاقسف « ةيواعم نب ركي ىلع لزنف اليق تثعب
 كدبع قساف هيدافاف ريسأل الو .هيواداف ضير كتا مل ينإ مهللا :لاقف ءةرهم لابج ديري

 - هاّمس يذلا رمخلا هل ركشي - ةيواعم نب ركب هعم قساو « هيقسم تنك ام

 : هل ليقف « نهم ءادوسلا راتخاف « نهادحإ رتخا : هل ليقف « تاباحس هل عفرف

 جيرلا نم مهيلع لسري مل هنأ ركذو . ادحأ داع نم رذت ال اددمر ادامر اهذح

 جرلا مييلع انلسرأ ذإ ل أرق مث - متاخلا ةقلح : ينعي - ةقلحلا هذه ردق الإ

 . ةيآلا# هيلع تنأ ءيش نم رذت ام مقعلا

 نب مصاع نع رذنملا نب مالس نع دحاو ريغ ثيدحلا اقه ىور دقو

 . ديز نب ثراحلا : لاقيو ناسح نب ثراحلا نع لئاو ينأ نع دوجنلا ينأ

 يوحنلا ناميلس نب مالس انربخأ بابحلا نب ديز انربخأ ديمح نب دبع انثدح

 : لاق يركبلا ديزي نب ثراحلا نع لئاو ينأ نع دوجنلا يأ نب مصاع انربخأ

 « قفخت دوس تايار اذإو سانلاب صاغ وه اذإف « دجسملا تلخدف ةنيدملا تمدق

 « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يدي نيب فيسلا دّلقتم لالب اذإو
 ركذف « اهجو صاعلا نب ورمع ثعبي نأ ديري : اولاق ؟ سانلا نأش ام : تلق
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 . ناسح نب ثراحلا : هل لاقيو

 الهس هعلعج ام الإ لهس ال مهلا
 :( 1١71١ ص ) هللا همحر ينسلا نب دمحم نب دمحأ مامإلا لاق

 دواد وبأ انث تاليغ نب دومحم انئدح ردجملا نب نوراه نب دمحم ينربخأ

 نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح انث يسلايطلا
 هتلعج ام الإ لهس ال مهللا » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . « الهس تعش اذإ نزحلا لمجت تنأو « الهس

 خيراتلا يف بيطخلا هجرت ينسلا نبا خيشو « حيحص ثيدح اذه

 . ةقث ناكو : لاقو ( ”ها/ ص ۳ + )

 الإ لهس ال مهللا » ثيدح 3١(: ص) ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا لاقو

 نم هدنسم يف يندعلا « الهس نزحلا تلعج تعش نإ تنأو « الهس هتلعج ام
 نب لهس ثيدح نم « هحيحص يف نابح نباو « يرسلا نب رسب ثيدح
 يف يمليدلا هقيرط نمو « احلا هلبق نمو « يقبيبلاو « لالدلا باتع يبأ دامح

 « ةليللاو مويلا لمع يف ينسلا نباو «ىسوم نب هللا ديبع ثيدح نم « هدنسم

 نع ةملس نب دامح نع مهلك يسلايطلا دواد يلأ قيرط نم «تاوعدلا يف يقببلاو
 ركذي مل هنكل « ةملس نب دامح نع يبنعقلا هاور اذكو « اذهب هعفر سنأ نع تباث

 اذكو «هلصو يف رثؤي الو « الهس تعش اذإ نزحلا لعجت تنأو » : هظفلو ءاسنأ

 . ها. هريغ هححصو « ةراتخلا يف ءايضلا هدروأ



 ةدشلا تقو يف ءاعدلا

 :( 1151 ) هللا همحر دمحأ مامألا لاق

 نب ةثراح تعم :لاق قاحسإ يبأ نع ةبعش انئدح رفعج نب دمحم انثدح

 هللا لوسر الإ « مان الإ انم امو ردب ةليل انتيأر دقل : لاق ىلع نع ثدحي برضم

 ۰ا ينجب وااو ءار لإ لص نك هنإل ماتو هلا لغو هيلع ل

 . دوسألا نب دادقملا ريغ ردب موي سراق انم ناك امو

 « برضم نب ةثراح الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 .بيذهتلا بيذهت يف اک نيعم نبا هقثوو «ثيدحلا نسح هنإ :دمحأ مامإلا لاق دقو
 ١49(. ص ١ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 :( ۲۳١۱ صا ١ + ) ةالصلا باتك يف هللا همحر رصن نب دمحم لاقو
 عمس قاحسإ يأ نع ةبعش انث يأ انث ذاعم نب ذاعم نب هللا ديبع انثدح

 ريغ « مان الإ انيف امو ردب ةليل انتيأر دقل : لوقي اًيلع عمم برضم نب ةئراح
 . حبصأ ىتح وعديو .ىلصي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ۳۰ ص ٤ج هللا همر دواد وبأ لاق

 كلام نب رمعو ةويح نع بهو نبا انابنأ يدارملا ةملس نب دمحم انئدح

 يبنلا ىأر هنأ محللا يبآ ينب ىلوم ريمع نع مهاربإ نب دمحم نع داملا نبا نع
 «ءاروزلا نم ابيرق « تيزلا راجحأ دتع ‹ يقستسي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 . هسأر امبب زواجي ال ‹ ههجو لبق هيدي اعفار وعدي امئاق

 يلارحلا ةملس .نب دمحم الإ « نيخيشلا لاجر هلاجرو ؛ حيحص ثيدح اذه

 . ملسم لاجر نمف
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 ٠١۹(« ص ۳ ج) يلاسنلاو «(۱۳۳ ص ۳ ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 : نارمأ ثيدحلا يفو

 نع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ريمع نع ءاج : امهدحأ
 . يناحص امهيلك نأل رضي ال اذهو « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع محللا يل

 نع ءاجو ريمع نع ميهاربإ نب دمحم نع ديزي نع |ءاج هنأ : يناثلاو
 . ريمع نع ديزي

 دمحم ريمعو ديزي نيب نأ حيحصلاو : بيذهنلا بيذمت يف ظفابملا لاق
 , مهاربإ نبأ

 : ( ۲١۱ ص هاج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 قابسلا ديبع نب ديعس ينثدح قاحسإ نب دمحم نع يأ انث بوقعي انث

 هللا ىلص هللا لوسر لقث امل : لاق ديز نب ةماسأ هيبأ نع ديز نب ةماسأ نب دمحم نع

 هللا لوسر ىلع تلخدف « ةنيدملا ىلإ يعم سانلا طيهو تطبه ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ءامسلا ىلإ هيدي عفري لعجف ملكتي الف تمصأ دقو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . يل وعدي هنأ فرعأ « يلع اهبصي مث

 . نمسح ثيدح اذه

 ءاعدلا دع فكلا طسب

 : ( ۳٤ ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نب دمحم نع ديعس نب هبر دبع نع ةبعش انربخأ ميهاربإ نب ملسم انثدح

 راجحأ دنع وعدي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا يأر نم ينربخأ ميهاربإ
 . هيفك اطساب تيزلا

 . نيخيشلا طرش يلع حيحص ثيدح اذه

 . محللا يلآ |ىلوم ريمع وه انه مهلا يباحصلاو
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 ثالث ىدحإ ىلع ءاعدلا

 : (١م ص ۳ + ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق
 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ديعس ينأ نع لكوتملا يأ نع يلع انث رماع وبأ انث

 محر ةعيطق الو مثإ اهيف سيل ةوعدب وعدي ملسم نم ام » : لاق ملسو هلآ ىلعو
 هل اهرخدي نأ امإو «هتوعد هل لجعت نأ امإ : ثالث ىدحإ اهب هللا هاطعأ الإ
 .«رثكأ هللا» :لاق رثكت اّذإ :اولاق « اهلثم ءوسلا نم هنع فرصي نأ امإو ةرخآلا يف

 يلع نبا : وهو يلع الإ ء حيحصلا لاجر هلاجر ‹ حيحص ثيدح اذه

 . بيذهلا بيذهت يف اک ةعرز وبأو نيعم نبا هقثو دقو « يعافرلا
 ٠1 ص ۲ ج) هللا همحر لاقف بختنملا يف ديمح نب دبع هجرعخأ ثيدحلاو

 . هب « يلع نب يلع نع ةماسأ وبأ انث ةبيش يأ نبا ينثدح

 . ( 555 ص ۲ + ) ىلعي ویا هجرخأو
 انثدح : هللا همحر لاقف ( ١5 ص ۲ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأو

 . هب « يلع نب يلع انث خورف نب نابيش انث نوراه نب ىموم

 نع ناميلس نب رفعج انث عيبرلا نب نسحلا انث زيزعلا دبع نب يلع انثدح
 . هب « يعافرلا يلع نب يلع

 ةعماجلا تاوعدلا نم

 :(1 4409 ص م + ) ءاعدلا يف هللا همحر يناريطلا مامإلا لاق
 ديبع انثدحو ( ح ) ناميلس نب ديعس انث يطقسلا لضفلا نب دمحم انثدح

 نب دايز نع رعسم مع ةماسأ وبأ انث : الا ةبيش يأ نب ركي وبأ انث مانغ نبا
 هللا ىلص هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر كلام نب ةبطق :وهو همع نع ةقالع
 قالخألا تاركنم ىنبنج مهللا » : تاملكلا ءالّوبب وعدي ملسو هلآ ىلعو هيلع
 . ٠ ءاودألاو ءاوهألاو لامعألاو

 . حيحص ثيدح اذه
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 : ( ٠٤۷ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 نع ليئارسإ نع يسوم نب هللا ديبع انثدح : لاق ناميلس نب دمحأ انربحأ

 ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر ىنأ : لاق هيبأ نع نارمع نع يعبر نع روصنم
 دبكلا مهمعطي ناك ؛ كنم كموقل ريخ بلطملا دبع « دمحم اي : لاقف ملسو هلآ

 : لاق فرصني نأ دارأ املف « هللا ءاش ام لاقف :لاق مهرحنت تنأو « مانسلاو

 « « يرمأ دشر ىلع يل مزعاو يسفن رش ينق مهللا : لق » : لاق ؟ لوقأ ام
 :تلقف كنتينأ تنك يفإ « هللا لوسر اي :لاقف ملسأ هنأ مث ملسأ نكي ملو قلطناف

 امف « يرمأ دشر ىلع يل مزعاو « يسفن رش ينق مهللا لق :  تلقف ينملع
 ىلع يل مزعاو « يسفن رش ينق مهللا :لق » : لاق ؟ تملسأ نيح نآلا لوقأ

 تدمع امو تأطخأ امو تنلعأ امو تررسآ ام يل رفغا مهللا « يرمأ دشر

 .« تلهج امو تملع امو

 « ديعس نب دمحم ينربخأ : لاق يزارلا عرس ينأ نب رفعج وبأ انربخأ

 روصنم نع « سيق يها نبا وهو « ورمع انث : لاق ‹ ينيوزقلا قباس نبا : وهو

 هللا ىلص هللا لوسر ىتأ هنأ هيبأ نع نيصح نب نارمع نع شارح نب يعبر نع

 ناك « كنم كموقل اريح بلطملا دبع ناك « دمحم اي : لاقف ملسو هلا ىلعو هيلع

 لاق مث « لوقي نأ هللا ءاش ام هل لاقف مهرحنت تنأو « مانسلاو دبكلا مهمعطي

 وهو هاتأ مث : لاق ٠ يرمأ دشر ىلع يل مزعاو يسفن رش ينق مهللا : لق ١ : هل

 : لق » : لاق ؟ ملسم انأو نآلا لوقأ فيكف تلق ام يل تلق : لاقف « ملسم
 .6 تلهج امو تدمع امو تأطخأ امو « تنلعأ امو تررسأ ام يل رفغا مهللا

 انثدح :لاق ءةبيش يأ نبا :وه :نانع انثدح : لاق ىبحي نب ايركز ينربخأ
 نب روصنم انثدح :لاق «ةدئاز يبأ نبا :وه ءايركز انثدح : لاق رشب نب دمحم

 نيصح ءاج : لاق نيصح نب نارمع نع شارح نب يعبر ينثدح : لاق رمتعملا
 بلطملا دبع ناك ءفمحم اي :لاقف ملسي نأ لبق ملس و هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ

 هللا لوسر هل لاقف ءمهرحنت تنأو «مانسلاو دبكلا مهمعطي ناك «كنم كموقل اًريخ

 دمحم اي :لاق اًئيصح نإ مث ءلوقي نأ هللا ءاش ام ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
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 لامار يفت رن نم قلت نوعا ا ملا“ لوقت » : لاق ؟ لوقأ نأ ينرمأت اذام

 هيلع هللا ىلص يبنلا أ مث دعب ملسأ اًئيصح نإ مث « يرمأ دشر ىلع يل مزعت نأ
 ينرمأت ام:نآلا|لوقأ ينإو « ىلوألا ةرملا كتلأس تنك يفإ : لاقف ملسو هلآ ىلعو
 تلهج امو تأطخأ امو تنلعأ امو تررسأ ام يل رفغا مهللا :لق ٠ :لاق ؟ لوقأ نأ
 . ( تملع امو

 :( 30١ ص ۳ + ) ناسحإلا يف ا هللا همحر نابح نبا لاق
 روصنم نب دمحأ انثدح : لاق .رتستب ظفاحلا ريهز نب ىسحي نب دمحأ انربخأ

 : لاق سنأ نع ةداتق نع نابيش انثدح : لاق نامعنلا نب دمصلا دبع انثدح : لاق

 نم كب ذوعأ يلإ مهللا » : لوقي وعدي ملسو هلآ يلعو هيلع هللا لص يبنلا ناك
 كب ذوعأو « ةنكسملاو ةلقلاو « ةلفغلاو ةوقلاو « مرهلاو لخبلاو « لسكلاو زجعلا

 مكبلاو ممصلا نم كب ذوعأو « ءايرلاو ةعمسلاو قافنلاو كرشلاو رفكلاو رقفلا نم
 . « ماقسألا ءىبسو ماذجلاو صربلاو نونجلاو

 :هللا همحر لاقف (۰ ص ١ +) احلا هجرخأ دقو حيحص ثيدح اذه
 نب مدآ انش لزيد نب نيسحلا نب مهاربإ انث ناذمہب قاقدلا ديزي نب نادبع انريخأ

 a Ca ني و ا

 ما . هاجرخي ملو نيخيشلا

 رفعج انثدح :هللا همحر لاقف ١١4( ص ١ ج)ريغصلا يف يناربطلا هجرخأو

 مل : لاق مث . وو ل ا

 . مدا هب درفت « قابيش الإ ماما اذهب هوري

 . مدآ قيرط ريغ نم نابح نبا هاور دق هنأ ىرت 9 اذك

 : ( ۲۸۸ ص ۷ + ) هللا همحر ينمرتلا مامإلا لاق

 مرم ينأ نب ديرب نع قاحسإ ينأ نع صوحألا وبأ اتربخأ دانه انثدح

 نم ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع
 نم راجتسا نمو « ةنجلا هلخدأ مهللا : ةنجلا تلاق « تارم ثالث ةنجلا هللا لأس
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 . «رانلا نم هرجأ مهللا : رانلا تلاق « تارم ثالث رانلا

 ميرم يأ نب ديرب نع ثيدحلا اذه قاحسإ ينأ نع سنوي ىور اذكه

 قاحسإ يها نع يور دقو ءهوحن ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع سنأ نع

 . ها . هلوق كلام نب سنأ نع ميرم يأ نب ديرب نع
 . حيحص ثيدح اذه

 : لاق ةبيتق انربخأ : هللا همحر لاقف ( ۲۷۹ ص ۸ + ) ئاسنلا هجرعأو

 . هب « صوحألا |ويأ انثدح
 دانه انثدح : هللا همحر لاقف ( ١457 ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأو

 . هب |صوحألا وبأ انث يرسلا نبا
 اث : هللا همحر لاقف ( 177 ص ٣ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب «| قاحسإ يأ نع سنوي نع مامت نب تارق

 ١4١(: ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 سنأ نع ميرم ينأ نب ديرب نع قاحسا يا نب سنوي انث مدآ نب ىبحي انث
 هللا ملسم لجر لأأسي ام ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق :لاق

 رانلا نم ملسم لجر راجتسا الو « هلخدأ مهللا : ةنجلا تلاق الإ ؛ اثالث ةنجلا

 . « هرجأ مهللا : رانلا تلاق الإ ؛ االث

 :( ٠١١ ص ۳ + ) هللا هحر دمحأ مامالا لاقو «حيحص «تيدح اذه

 . هب «| قاحسا يأ نبا : ينعي فسوي انث رماع نب دوسأ انث

 . هب « سنوي انث معن وبأ انث : ( ۲٦۲ ص ۳ + ) هللا همحر لاقو

 سنوي ثيدح نم ( ۲۹۳ ص ۲ + ) ناسحإلا يف اک نابح نبا هجرخخأو

 . هب ميرم يتأ نب ديرب لاق قاحسا ينأ نبا
 دمحم انثدح : هللا همحر لاقف ( 49١ ص ٠١ ج ) ةبيش يهأ نبا هجرخأو

 هب « ميرم | يها نب ديزي نع ورمع نب سنوي نع ليضف نبا

 يأ مسا وه ذإ يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي : وه ورمع نب سنويو
 . قاحسإ

 ىف



 نع يور هنأ يذمرتلا لوق دري الو « ثيدحلا ةحص هللا دمحب ملعف

 . هلوق كلام نب سنأ نع ديرب نع قاحسإ يأ
 ٠ ديرب نع سنوي قيرط نمو قاحسإ ينأ قيرط نم عفرلا حص دق ذإ «

 سنويف « ةرشابم ديرب نع هاورو ديري نع هيبأ نع هاور سنوي نأ اًضيأ رضي الو
 ملعأ هللاو . هخويش نم ريثك يف هابأ كراش دق .

 1١45(: ص ١ ب ) هللا همحر ليبنلا مصاع يأ نب دمحأ مامإلا لاق

 نع سبلح نب نع رجاهم نب دمحم نع ينأ انث ناثع نب ورمع انثدح
 « ءاضقلا دعب اضرلا كلأسأ ينإ مهللا : لوقي ناك ديبع نب ةلاضف هنأ ءادردلا مأ

 ريغ نم كئاقل ىلإ قوشلاو . كهجو يف رظنلا ةذلو « توملا دعي شيعلا دربو
 هللا لص يبنلا اهب وعدي ناك تاوعد اهنأ معزو « ةلضم هننف الو ةرضم ءارض
 . ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . تاقث هلاجر حيحص ثيدح اذه

 : ( الو54 ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 - ةبقع نبا :ينعي - ىسوم نع قراط نب ىموم يديبزلا ةرق ينأ ىلع تأرق
 يبا نع ةريره يأ نع ءامهدحأ نع وأ راسي نب ءاطعو نامسلا حلاص يأ نع

 : اولوق «ءاعدلا يف اودهتجت نأ نوبحتأ ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . « كتدايع نسحو كركذو كركش ىلع انعأ مهللا

 وهأ : هخيش يف ةبقع نب ىموم كش رضي الو . حيحص ثيدح اذه
 . ةقث امهالكف ؟ امهدحأ مأ راسي نب ءاطعو حلاص وبأ

 :(ه ص ٤ ج) راتسألا فشك يف آي هللا همحر رازبلا مامإلا لاق
 نع هيبأ نع ليئارسإ نع عيكو انث يدوألا هللا دبع نب ورمع انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هللا دبع نع صوحألا ينُأ نع قاحسإ ينأ
 . « كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأ مهللا ١ : لوقي ناك

 . دانسإلا اذهب الإ ظفللا اذهب ىوري ملعت ال : رازبلا لاق

t١ 



 . نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 :( ۳۸٤ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 اتربخأ ءىرقملا ديزي نب هللا دبع انربخأ ةرسيم نب رمع نب هللا ديبع انثدح

 نع يلبحلا نمحرلا دبع وبأ ينثدح :لوقي|ملسم نب ةبقع انعم حرش نب ةويح
 ذحأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لبج نب ذاعم نع يحبانصلا

 يف نعدت ال ذاعم اي كيصوأ : لاقف كبحأل ينإ هللاو « ذاعم ايو : لاقو هديب
 . « كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ينعأ مهللا : لوقت ةالص لك ربد

 . نمحرلا دبع ابأ يعانصلا هب ىصوأو « ٌيحيانصلا داعم ,كلذب ىصوأو
 هقثو دقو ملسم نب ةبقع الإ «حيحصلا لاجر هلاجر .حيحص ثيدح اذه

  نايفس نب بوقعي
 .(ه9 ص ١ + ) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 :٠ ( ه7 ص ٤ + ) راتسألا فشك يف اك هللا همحر رازبلا لاق

 نب هللا دبع انث فورعم نب نوراه انث يدادغبلا "”محم نب حلاص اثدح

 هيبأ نع ةورع نب ىمي نع ةيزغ نب ةرامع نع ثراحلا نب ورمع ىتح بهو
 يل كراب مهللا » : لوقي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ريبزلا نع

 يتلا يايند يلو ء يريصم اهيف يتلا يترخآ يفو « يرمأ ةمصع وه يذلا ينيد يف

 يل ةحار توملا لعجاو « ريح لك يف يل ةدايز ينايح لعجاو « يغالب اهيف

 . ٤ رش لك نم
 :ينعي - هيبأ نم هعام حصي ال :ينطقرادلا |لوقو . حيحص ثيدح اذه

 نع ةورع ثيداحأ نم ةلمج فارشألا ةفحت يفف « هريغ هححص دقف - ةورع

 . هابأ عمس ةورع نأ يراخبلا خيرات يف تدجو مث ٠ يراخبلا هاور هيبأ

 )١( عمجملا يف يمشيملا لوق فحصت هنأ ىلع ليلدلاو . ذاعم ىلإ دمحم نم فحصت دق «
 ةقث وهو « ةرزج نب دمحم ريغ ؛ حيحصلا لاجر هلاجرو « رازبلا هاور .

 تفي



 : ( ۲١۷ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ءالعلا ينأ نع يريرجلا ديعس نع ةملس نب دامح انث ىموم نب نسح انث
 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا اعمس امهنأ سيق نم ةأرماو صاعلا ينأ نب ناثع نع
 «يدمعو يقطخ يبنذ يل رفغا مهللا ١ : لوقي هنعمس : امهدحأ لاق ملسو هلآ
 . « يسفن رش نم كب ذوعأو « يرمأ دشرأل كيدبتسأ ينإ مهللا

 هنع يور دقف ؛ اطلتخم ناك نإو يريرجلا ديعسو « حيحص ثيدح اذه
 . تارينلا بكاوكلا ىف | طالتخالا لبق ةملس ني دامح

 : ( ۳۷١ ص ٤ ج )هللا همر دواد وبأ لاق

 ثراحلا نب هللا دبع نع ةرم نب ورمع نع نايفس انأبنأ ريثك نب دمحم انثدح

 ركمت الو يل ركماو هيلع رصنت الو يفرصناو ءيلع نعت الو ينعأ برد :وعدي
 ينلعجا مهللا « يلع يغب نم ىلع ينرصناو « يلإ ياده رسيو يندهاو « يلع

 بر - ابينم وأ - اتبخم |كيلإ اعاوطم كل ابهار كل « اركاذ كل اركاش كل
 يناسل ددسو يبلق دهاو « يتجح تبثو يتوعد بجأو يتبوح لسغاو يتبوت لبقت
 . 2 يبلق ةميخس للساو

 هدانسإب ةرم نب ورمع تعم : لاق نايفس نع ىبحي انربخأ ددسم انئدح
 . هاتعمو

 .« يادهو : لقي ملو « يلإ ىدهلا رسيو و : لاق
 هقثو دقو سيق نب قيلط الإ «حیحصلا لاجر هلاجر ؛حيحص ثيدح اذه

 . ئاسنلاو ةعوز 3

 نسح ثيدح اذه : لاقو ( ٥۳۸ ص ٩ دج ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . (۱۲۵۹ ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأو
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 .( ۲۲۷ ص ١ + ) دمحأ هجرخأو
 . )۲ ص ) درفلا بدألا يف يراخبلاو

 . ( ۲۸۰ ص ٠١ + ) ةييش يأ نباو
 :( 4١54 ص *١ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةبيش يأ نب ناثع انربخأو (ح) عيكو انربخأ يخلبلا ىموم نب يحي انثدح

 ناميلس يأ نب ريبج نع يرازفلا ملسم نب ةدابع انربخأ :الاق ريغ نبا انريخأ ينعملا

 هللا ىلص هللا لوسر نكي مل : لوقي رمع نبا تعم : لاق معطم نب ريبج نبا
 مهللا » : حبصي نيحو يسمي نيح تاوعدلا ءالؤه عدي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ينيد يف ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ يلإ مهللا « ةرخآلاو ايندلا يف ةيفاعلا كللأسأ ينإ
 نيب نم يتظفحا مهللا « يتاعور نمآو يتاروع رتسا مهللا « يلامو ىلهأو يايندو

 لاتغأ نأ كتمظعب ذوعأو يقوف نمو يلامش نعو ينيب نعو يفلخ نمو يدي
 . © ينحت نم

 . فسخلا : ينعي عيكو : لاق : دواد وبأ لاق

 يرازفلا ملسم نب ةدابع الإ «حيحصلا لاجر هلاجر «حيحص ثيدح اذه

 . ةقث اهو ناميلس يلأ نب رببجو
 .(۱۲۷۳ ص ۲ ج) هجام نباو (۲۸۲ ص ۸ ج) ییاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 دصتقملا بلاطلا

 م م

 نع ناميلس نع ةدئاز نع يلع|نب نيسح انربخأ ةبيش ينأ نب نافع انثدح

 يبنلا لاق : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ ضعب نع حلاص يأ

 دهشتأ : لاق « ؟ ةالصلا يف لوقت فيك ٠ : لجرل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 كتندند نسحأ ال يلإ امأ . رانلا نم كب ذوعأو ةنجلا كلأسأ ينإ مهللا : لوقأو

 . ٠ ندندق اهلوح » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف « ذاعم ةندند الو
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 ؛ رضت ال يبحاصلا ةلاهجو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 .. لودع مهلك ةباحصلا نأل
 انثدح : لاقف ( ۲۹۰ ص ١ + ) هللا همحر هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 ةريره ينأ نع حلاص يأ نع شمعألا نع ريرج انث ناطقلا ىموم نب فسوي

 .ثيدحلا ركذف ...ءلجرل ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 :( ۳٣۲ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع يرازفلا ورمع نب ماشه نع دامح انريخأ ليعامسإ نب ,ىموم انثدح

 هللا لص هللا لوسر نأ بلاط يأ نب يلع نع ماشه نب ثراحلا نب نمر لا دبع
 نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا » : هرتو رح يف لوقي ناك ملسو هلآ يلعو هيلع

 اک تنأ كيلع ءانث يصحأ ال كنم كب ذوعأو «كتبوقع نم كتقاعمبو .كطخس

 هنأ نيعم نب ىبحي نع ينغلبو « دامحل خيش مدقأ ماشه : دواد وبأ لاق

 1 . ةملس نب دامح ريغ هنع وري مل : لاق

 يرازفلا ورمع نب ماشه الإ «حيحصلا لاجر هلاجرو «حيحص ثيدح اذه

 . متاح وبأو | دمحأو نيعم نبا هقثو دقو

 نسح ثيدح اذه : لاقو ١١( ص ٠١ + ) يذمرتلا هاور ثيدحلا

 . ةملس نب دامح ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هقرعن ال بيرغ

 . ( ۲٤۸ ص ۳ + ) يناسنلا هجرخأو

 ,( ۲۷۲ ص ۱ ج ) هجام نباو

 :( ٤1١ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 هللا ىلص يبنلا نأ سنأ نع ةداق انربختأ دامح انًأانأ ليعامسإ نب ىموم انثدح

 ماذجلاو نونج او صربلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :لوقي ناك ملسو هلآ يلعو هيلع

 . ٠ ماقسالا ءويسو

 . ملسم طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه
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 ١7١(: ص ۳ + ) بختتملا يف هللا همحر ديمح نب دبع مامإلا لاق
 سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح انثدح : لاق ميهاربإ نب ملسم انثدح

 : لاق ءاعدلا يف دحأل دبتجا اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك : لاق

 ةمئأب اوسيل «راهنلا نوموصيو ل يللا نوموقي « راربأ موق ةالص مكيلع هللا لعج ١
 .«راجف الو

 . حيحص ثيدح اذه

 اهنمهف مهللا : لوقي ةيملعلا ةلأسملا هيلع تلكشأ نف

 :( ٤۷٤ ص ١ + ) ماشه نبال ةريسلا يف ؟ قاحسإ نبا لاق

 رمع هيبأ نع رمع نب هللا دبع نع رمع نب هللا دبع يلوم عفان ينثدحف
 ةعيبر ينأ نب شايعو انأ ةئيدملا ىلإ ةرجحلا اندرأ ال تدعتا : لاق باطخلا نبا

 فرس قوف رافغ ينب ةاضأ نم بضانتلا يمهسلا لئاو نب صاعلا نب ماشهو
 انأ تحبصُأف : لاق أ« هابحاص ضميلف سبح دقف اهدنع حبصي مل انيأ : انلقو
 . نتتفاف نتفو ماشه انع سبحو ء بضانتلا دنع ةعيبر يأ نب شايعو

 نع عقان ينثدحو : ( ٠١١ ص ١ + ) ةريسلا يف | قاحسإ نبا لاق
 نتنفا نمم لباقب هللا ام : لوقن انكف : لاق ةثيدح يف رمع نع رمع نب هللا دبع
 « مهباصأ ءالبل رفككلا ىلإ اوعجر مث هللا اوفرع موق « ةبوت الو الدع الو افرص
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدق املف مهسفنأل كلذ نولوقي اوناكو : لاق
 يدابع اي لق 8 : مهسفنأل مهوقو انلوق قفو ميف ىملاعت هللا لزنأ ةنيدملا ملسو
 اًميح بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةحر نم اوطنقت ال مهسفلأ لع اوفرسأ نيذلا

 باذعلا مكينأي نأ لبق نم هل اوملسأو مكبر ىلإ اويينأو محرلا روفغلا وه هنإ
 باذعلا مكتأي نأ لبق نم مكبر نم مكيلإ لزنأ ام نسحأ اوعبتاو نورصتتالمث

 ةفيحص يف يديب اهتبتكف : باطخلا نب رمع لاق . ( نورعشت ال منأو ةتغب
 تلعج ينتتأ املف : صاعلا نب ماشه لاقف : لاق صاعلا نب ماشه ىلإ اهب تئعيو
 « اهينمهف مهللا : تلق ىتح اهمهفأ الو بوصأو هيف اهب دعصأ ىوط يذب اهؤرقأ
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 لاقيو انسفنأ يف لوقت انك اميفو انيف تلرنأ ام اهنأ يبلق يف ىلاعت هللا ىقلأف : لاق
 هيلع هللا لص هللا لوسرب تقحلف هيلع تسلجف يريعب ىلإ تعجرف : لاق انيف
 . ةنيدملاب وهو ملسو هلآ ىلعو

 هجرخأو ( 7١7 ص ۲ + ) راتسألا فشك يف ا رازبلا هجرخأ دقو
 ملسمو لاق اذك  ملسم طرش ىلع حيحص : لاقو « ( ٤١١ ص ۲ + ) ماجلا
 . تاعباخلاو دهاوشلا يف ثيداحأ ةسمخ ردق قاحسإ نبال ىور اإ

 قوحلا دال وأل ءاعدلا

 : لاله. هللا همر دمحأ مامالا لاق

 ثدحي بوقعي يأ نب دمحم تعمس : لاق يلأ انثدح ريرج نب بهو انثدح
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب : لاق رفعج نب املا دبع نع دعس نب نسحلا نع
 ديز لتق نإف ٠ : لاقو ةثراح نب ديز مهيلع لمعتسا اشيج ملسو هلآ ىلعو
 « ةحاور نب هللا دبع مريمأف دهشتسا وأ لنك نإف « رفعج موممأف دهشتسا وأ
 ىتح لتاقف رفعج ةيارلا ذأ مث « لش ىتح لتاقف ديز ةيارلا ذخأف ودعلا اوقلف
 نب دلاخ ةيارلا ذخأ مث « لق ىتح لتاقف ةحاور نب هللا دبع اهذخأ مث « لق
 جرخف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا مهربخ قأو هيلع هللا حتفف ديلولا
 ذخأ اديز نإو ودعلا اوقل مكناوخإ نإ ١ : لاقو هيلع ىتثأو هللا دمحف سانلا ىلإ
 بلاط يأ نب رفعج هدعب ةيارلا ذأ مث - دهشتسا : وأ - لعق ىتح لتاقف ةيارلا
 ىتح لتاقف ةحاور نب هللا دبع ةيارلا ذحأ مث - دهشتسا : وأ - لتق ىتح لتاقف
 « ديلولا نب دلاخ هللا فويس نم فيس ةيارلا ذحأ مث - دهشعسا : وأ - لتق
 : لاقف مهانأ مث مييتأي نأ اثالث رفمج لآ لهمأ مث لهمأف « هيلع هللا حتفف

 اننأك انب ءيجف : لاق ٠ يمخأ نبا يلإ اوعدا « موبلا دعب يأ ىلع اوكبن ال ١
 امأ » :لاقإمم انسوؤر قلحف قالحلاب ءيجف « قالحلا يل اوعدا » : لاقف حارفأ
 يديب ذآ مثو يقّلخو يقلخ هيبشف هللا دبع امأو ٠ بلاط يآ انمع هيبشف دمحم

 ففي



 « هنيمي ةقفص يف هللا دبعل كرابو , هلهأ يف ارفعج فلخا مهللا » : لاقف اهلاشأن

 : لاقف هل حرفت تلعجو انمتي هل تركذف انمأ تءاجف : لاق . تارم ثالث اهلاق

 . « ةرخآلاو ايندلا يف مهيلو انأو مهيلع نيفاخت |ةليعلا ٠

 . ملسم طرش لع حيحص ثيدح اذه

 حاصلا لجرلا نم ءاعدلا بلط

 : ( ۲۱۲ ص ٤ ج ) هللا ةحر دمحأ مامإلا لاق

 نب باهش انثدح مكحلا نم هتعمسو هللا دبع : لاق ىموم نب مكحلا انث

 : هل لاقي لجر دنع اسلاج تنك : لاق يفئاطلا قيزر نب بيعش انئدح شارح

 :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نم ةبحص هلو يفلكلا نزح نب مكحلا

 ةعبس عباس ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص لوسر ىلع تمدق : لاق انثدحي ًاشنأف
 .ريخخج اتل وعدت كانينأ هللا لوسر اي : انلقف انلخدف انل نذأف : لاق ةعست عسات وأ

 كاذ ذإ نأشلاو ءرمت نم ءيشب انل رمأو انلزنأف انب رمأو ريخب انل اعدف : لاق

 اهيف اندهش امايأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر دنع انئبلف :لاق .نود

 :لاق وأ - سوق ىلع اككوتم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقق :ةعمجلا

 : لاق مث تاكرابم تابيط تافيفخ تاملك هيلع ىنثأو هللا دمحف - اصع ىلع

 . « اورشبأو اوددس نكلو هب مترمأ ام لك !وقيطت نلو اولعفت نل مكنإ « سانلا اأ د

 قيزر نب بيعش انث بشوح نب شارخ نب باهش انث روصنم نب ديعس انث

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نم ةبحص هل لجر ىلإ تسلج : لاق يفئاطلا

 . هانعم ركذف ثدحي ًاشنأف يفلكلا نزح نب مكحلا :هل لاقي
 لاقف ( 7١4 ص ۱۲ ج ) ىلعي وبأ هجرحخأ دقو . نسح ثيدح اڌه

 ش . هب شارخ نب باهش انثدح ىسوم نب مكحلا انثدح : هللا هر

 : ( ۳۸۱۹ ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق
 نأ دوعسم نبا نع رز نع مصاع نع هامح انثدح دمصلا دبع انثدح

 . هتمأ هيلع تثارف مسوملاب مألا يرأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
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 نإ : يل ليقف « لبجلاو لهسلا ولم |دق مهترثك ينبجعأف يتمأ تيرأف » : لاق

 نووتكي ال نيذلا مه « باسح ريغب ةنجلا نولخدي افلأ نيعبس ءالّوه نم

 هللا لوسر اي : ةشاكع لاقف . « نولكوتي مهبر ىلعو نوريطتي الو نوقرعسي الو

 هللا لوسر اي :لاقف - رخآ :ينعي - ماق مث هل اعدف منم يتلعجي نأ هللا عدا

 . « ةشاكع اهب كقبس ١ : لاق ؟ مهنم يناعجي نأ هللا عدا

 . نسح ثيدح اذه

 مامه انثدح دمصلا دبع انثدح : لاقف ( 5454 ) دمحأ مامإلا هجرخأو

 . هب مصاع انثدح :لاق

 ىسوم نب نسحو نافع انثدح : ( 4884 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 . هب « ةملس| نب دامح انثدح : الاق

 : هللا همحر لاقف ( 5١4 ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا مامإلا هجرخأو

 . هبءةملس نب دامح انثدح : الاق مداو جاجح انثدح

 . هب ۽ مضاعإ نع مامهو دامح انثدح : لاق یسوم انثدح : لاق مث

 .(١٤ص) يسلايطلاو (۲۳۳ ص) و (۲۱۸ ص ٩ +) ىلعي وبأ هجرخأو

 : (۳۲ ص ٠١ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 رفعج يأ نع ةبعش انربخأ رمع نب ناع انربخأ ناليغ نب دومحم انثدح

 قأ رصبلا ريرض الجر نأ فينح نب ناثع نع تباث نب ةميزخ نب ةرامع نع
 تعش نإ 9 : لاق ينيفاعي نأ هللا عدا : لاقق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا
 نأ هرمأف : لاق « هعداف : لاق « كل ريخ وهف تربص تعش نإو « كل توعد

 كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا 9 : ءاعدلا اذهب وعديو هءوضو نسحيف ةّضوتي

 مهللا « يل ضقتل هذه يتجاح يف يبر ىلإ كب هجونأ ينإ « ةمحرلا يبن دمحم
 .( يف هعفشف

 ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعن ال . بیرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 . يمطخلا ريغ وهو « رفعج ينأ
 « يمطخلا ريغ هنإ : هللا همحر يدذمرتلا لاق اذك : نمحرلا دبع وبأ لاق
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 يف مالسإلا خيش لاق لو « يمطخلا هنأ هريغو احلا دنع هب حرص دقو

 . ةليسولاو لسوتلا
 . ( ٤٤١ ض ١ ج ) هجام نبا هجرخأ حيحص ثيدحلاو ١

 :( 175١5 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 نع هيبأ نع ركب يبأ نب هللا ديبع انث ةحلط وبأ دادش انث ديعس وبأ انث

 : اولاقف مهتعامجم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا راصنألا تنأ : لاق هدج

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيتأ ولف ؟ رابآلا هذه نم عزتن ىتم ىلإ
 هللا ىلص يبنلا ىلإ مهتعامجب اوعاجف « انويع لابجلا هذه نم انل رجفف انل هللا اعدف

 ©« ةجاح انيلإ مكب ءاج دقل الهأو ابحرم » : لاق مهآر املف ملسو هلا ىلعو هيلع
 هومتيتوأ الإ اعيش مويلا ينولأست نل مكنإ » : لاقف هللا لوسر اي هللاو يإ |[: اولاق
 « نوديرت ايندلا : اولاقف ضعب ىلع مهضعب لبقأف « هيناطعأ الإ اعيش هللا لأسأ الو
 ءانل رفغي نأ انل هللا وعدا ء هللا لوسر اي : مهتعامجي : اولاقف ةرخآلا اوبلطاف

 . « راصنألا ءانبأ ءانبألو راصنألا ءانبألو راصنألل رفغا مهللا » : لاقف

 . نسح ثيدح اذه

 هثيدح نأ رهاظلاو « هيف فلت يبسارلا ةحلط وبأ ديعس نبا : وه دادشو

 . نسحلا نع لزني ال
 نمحرلا دبع : همساو مشاه يتب ىلوم : وه دمحأ مامإلا خيش ديعس وبأو

 . هللا دبع نبا

 : ( 44١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 ةريره يلأ نع ةملس يلأ نع ورمع نب دمحم انث : لاق ديبع نب دمحم انث

 : تلاقف ممل اهب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا يلإ ةأرما تءاج : لاق

 « كيفشي نأ هللا توعد تعش نإ » : لاق ؟ ينيفشي نأ هللا عدا « هللا لوسر اي

 - يلع باسح الو ربصأ لب : تلاق ۲ كيلع باسح الو يربصاف تعش نإو

 . نسح ثيدح اذه

 انثدح :هللا همر لاقف ( ۲۳۲ ص ١ + ) دهزلا يف دانه هجرخأ ثيدحلا
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 ب ورجع نب دمع نب دبع

 : ( ۳١ ص هاج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 :لاق هيبأ نع ثدحي ةرق نب ةيواعم تعمس :لاق دلاخ نب ةرق انث حور انث
 “ابرج يف يدي لخدأ نأ هتنذاتساف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا تيت
 هفتك “ ضخن ىلع تدجوف : لاق يل اعد نأ هسملأ انأو « هعنم امف يل وعديل

 , "ةعلسلا لثم

 :( 7448 ص ه ج ) هللا هحر دمحأ مامإلا : لاق

 نب دمحم نع ةنييع يأ لوم لصاو نع مامه نع ماشه نع حور انث
 هللا لص هللا وسر أشنأ : لاق ةمامأ يأ نع ةويح نب ءاجر نع بوقعي يأ
 ةداهشلاب يل هللا عدا « هللا لوسر اي : تلقف هتيتأف ةوزغ ملسو هلا ىلعو هيلع
 « اثلاث اوزغ أشنأ مث :.لاق انمتغو انملسف : لاق « مهمتغو مهملس مهللا ١ : لاقف
 هللا وعدت نأ كلتلأسف هده يترم لبق نيترم كتيتأ ينإ هللا لوسر اي :تلقف هتيتأف
 ىلا لوسر اي اتمنغو انملسف انمدغيو انملسي نأ لجو رع هللا توعدف ,ةداهشلاب يل
 انمنغو انملسف : لاق « مهمنعو مهملس مهللا » : لاقف ةداهشلاب يل هللا عداف
 لثم ال هنإف موصلاب كيلع » : لاق لمعب يفرم « هللا لوسر اي : تلفف هتيتأ مث
 ناكف : لاق . ةمايص الإ همداخ الو هتأرمأ الو ةمامأ وبأ يئُر |امف : لاق ؛ هل
 تئبلف : لاق لزان مهب لزن فيض مهارتعا : ليق راهلاب ناخد مهراد يف يئُر |اذإ
 نوكي نأ وجرأف مايصلاب انترمأ « هللا لوسر اي : تلقف هتيتأ مث هللا ءاش ام كلذب
 نل كنأ ملعا » : لاق رحأ لمعب ينرمف « هللا لوسر اي . هيف انل هللا كراب دق
 . « ةكيطخ اهب كنع طحو ةجرد اهب كل هللا عفر الإ ؛ ةدجس هلل دجست

 . ناتدئاز نونلاو فلألاو صيمقلا بيج « ءابلا ديدشتو مضلاب : نابرُجلا : ةياهنلا يق (1)
 :ليقو « فتكلا ىلعأ ضغانلاو نونلا حتفب ؛ ضْعَنلاو « نونلا مضب : ضغُلا : ةيابنلا يف (۲)

 1 . هفرط ىلع يذلا قيقرلا مظعلا : وه
 . تكرحم ديلاب تزمغ اذإ « محللاو دلجلا نيب رهظن ةدغ يه : ةيابلا ق (؟)
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 بوقعي يأ نب هللا دبع نب دمحم انثدح نوميم نب يدهم انث حور انث

 هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ًاشنأ : لاق ةمامأ يبأ نع ةويح نب ءاجر نع
 هللا ينعفني كنع هذخآ لمعب ينرم : لاق هنأ الإ هانعم ركذف « هتيتأف اًوزغ ملسو

 . « موصلاب كيلع » : لاق هب

 نب هللا دبع نب دمحم نع نوميم نب يدهم انث دقاو نب دامح نب رطف انث
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةمامأ يبأ نع ةويح نب ءاجر نع بوقعي يأ

 . هوجن وأ هلثم ملسو

 نب يدهم انثو دسأ نب زبب انث :(|۲ هه ص )هللا ههر دمحأ مامالا لاقو

 نب يدهم انث ديزي انث : ( ۲۰۹۸ ص ) لاقو لوألاك الوطم هركذف « نوميم
 . هركذف « نوميم

 (؟ 44 ص ه +) دمحأ مامإلا هاور دقف ةحداق ريغ هلع هلو .حيحص ثيدح اذه

 ثعمس : لاق يبضلا بوقعي يأ نب دمحم انث ةبعش انث دمصلا دبع انث : لاقف

 . هركذف « ةمامأ |يبأ نع ةويح نب ءاجر نع ثدحي رصن ابأ

 ةطساو ركذب ةبعش ىلإ نيقيرط نم ( ١١6 ص ٤ + ) يناسنلا هجرخأو
 ياسنلا نأل ؛ةحداق ريغ اهنكل ةلع هذهف ةويح نب ءاجرو بوقعي يأ نب دمحم نيب

 ءاجر نم رابخإلاب بوقعي يبأ نب دمحم حرصت هيفو « لبق هجرخأ دق هللا همحر
 ثيدحلا تبثف ؛ ديناسالا لصتم يف ديزملا نم ثيدحلاف اذه ىلعف « ةويح نبا

 . هلل دمحلاو

 : ( ۲۸٤ ص ٠١ + ) هللا همحر يذمرعلا مامالا لاق
 دمحم انربخأ : الاق روصنم نب قاحسإو نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح

 نب رز نع رمع نب لاهملا نع بيبح نب ةرسيم نع ليئارسإ نع فسوي نبا
 هيلع هللا لص يبنلاب ينعت ؟ كدهع ىتم : يمأ ينتلأس : لاق ةفيتح نع شيبح
 : ال تلقف ينم تلاف ءاذكو اذك ذنم دهع هب يل ام : تلقف ملسو هلآ ىلعو
 نأ هلأسأو برغملا هعم ىلصأف مّلسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا يتآ ينيعد

 برغملا هعم تيأصف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يبنلا تيتأف « كلو يل رفغتسي

 فض



 ءاذه نم ١ : لاقف يتوص عمسف هتعبتف لتفنا مث « ءاشعلا لص ىتح ىلصف
 نإ : لاق ؟ كمألو كل هللا رفغ كتجاح ام » : لاق « معن : تلق ؛ ؟ ةفيذح
 ينرشييو يلع مّلسي نأ هبر نذاتسا ةليللا هذه لبق طق ضرألا لزني مل كلم انه
 . « ةنجلا لهأ ءاسن ةديس ةمطاف نأب

 ثيدح نم الإ هفرعن ال « هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه

 1 . ليئارسإ
 دمحم نب نيسح انث |: لاقف ( 58١ ص ه ج ) دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ليئارسإ ,انث

 (:٠ 1۷۷ صر درغملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا : لاق
 حابر ينأ نب ءاطع نع ةميمت يأ نب سايإ انثدح :لاق بيبح نب ةرق انثدح

 :تلاقف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا للص يبنلا ىلإ ىمحلا تءاج :لاق ةريره ينأ نع

 نييلايلو ماي ةتس مهيلع تيقبف راصنألا ىلإ اهثعبف « كدنع كلهأ رثآ ىلإ [ينشعبا
 هللا لص يبنلا لعجف « هيلإ كلذ اوكشف مهرايد يف مهاتأف « مهيلع كلذ دتشاف

 هتعبت عجر املف ۽ةيفاعلاب مهل وعدي اتيب اتيبو اراد اراد لحد ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ‹ راصنألا نمل ينأ نإو راصنألا نمل يلإ قحلاب كثعب يذلاو : تلاقف مهنم ةأرما
 كيفاعي نأ هللا توعد تعش نإ تش ام » : لاق راصنألل توعد اک يل هللا ع داف

 . ارطخخ ةنجلا لعجأ الو ربصأ لب : تلاق « ةنجلا كلو تربص تعش نإو

 . حيحص ثيدح اذه

 بطخأ نب ورمع ديز يال ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد

 ١١9(: ص ٠١ بج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ءابلع انربخأ تباث نب ةرزع انربخأ مصاع وبأ انربخأ راشب نب دمحم انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حسم : : لاق بطحأ نب ديز وبأ انربخأ رمحأ نبا

 . يل اعدو يهجو لع هدب ملسو هلآ

{TT 



 كت كر ب للا

 : (۷۷ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 انث رمحأ نب ءابلع انث يراصنألا تباث نب ةرزع انث ةرامع نب يمرح انث

 ندا ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاق :لاق يراصنألا ديز وبأ

 مدأو هلمج مهللا » : لاق مث : لاق هتيحلو هسأر ىلع هديب حسمف : لاق « ينم

 . ( هلامج

 دقلو ريسي ذبن الإ ضايب هتيم و هسأر يف امو ءةنس ةئامو اعضب غلب دقلف » :لاق

 . تام ىتح ههجو ضبقني ملو « هجولا طسبنم ناك

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 74١ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 هللا لوسر نأ ديز وبأ انث رمحأ نب ءابلع انث تباث نب ةرزع انث مصاع وبأ انث

 . لامجلاب هل اعدو ههجو حسم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 ؛ ةيحللاو سأرلا دوسأ ةنس ةئامو اعضب غلب هنأ دحاو ريغ ينربخأو : لاق

 . هسأر يف ضيب رعش ذبن الإ
 ٠٤١(. ص ۱۲ +) ىلعي وبأ هنم عوفرملا جرخأ دقو .حيحص ثيدح اذه

 ءاعدلا يفو 2( ۲۷ ص ١۷ + ) ريبكلا يف هللا همحر يناربطلا لاقو

 :(ا555١ ص ) + ٣۳

 نب سنأ انث دلاخ نب ةرق انث ميهاربإ نب ملسم انث زيزعلا دبع نب يلع| انث

 هيلع هللا لص يبنلا ىلإ تيبتنا :لاق اهنع هللا يضر بطحأ نب ديز ابأ نأ نيريس

 . اليمج اريبك اخيش ناكف « هللا كلمج » : يل لاقت ملسو هلا ىلعو

 زيزنعلا دبع نب يلع الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . ةقث ءيوغبلا : وهو

11 



 سحأل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد

 : ۳١١ ص ٤ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 مدق : لاق باهش نب قراط نع قراخم نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ءملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةليجب دفو
 لجر فلختف :لاق « نييسمحألاب اومدباو |نييلجبلا اوسكا 9 :ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر محل لوقي ام رظنأ ىتح : لاق سيق نم
 .مهللا :  تارم سمح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر مه اعدف : لاق
 . كشي يذلا قراخم ٠ مهيف كراب مهللا ١ وأ |؛ مهلع لص

 .مدق : لاق قرلط نع .قراخع نع نايفس انث هللا دبع نب دمحم دمحأ وبأ انث
 هللا لوسر لاقق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع سيق دفوو سمأ دفو
 سمحأل اعد مث ١ نييسيقلا لبق نييسمحألاب اوءدبا : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . تارم عبس « اهاجرو اهليخو سمحأ يف كراب مهلا » : لاقف

 . حيحص ثيدح اذه

 : لاقيو « هللا دبع نب قرامم : لاقيو ء رباج نب ةفيلخ نبا : وه قراخمو
 . بيذهتلا بينيت يف ا « ديعس ىبأ يسمحألا نمحرلا دبع نبا

 :(5. ص ٤ ج ) هللا همحر ىلعي وبأ مامإلا لاق
 يأ لاق : لاق ديهشلا نب بيبح نب ميهاربإ انئدح ةنيمس يأ نبا انثدح

 مث ء'تصنصف .ةريزم يأ رمأ : لاق هللا دبع نب رباج نع رانيد نب ورمع نع
 هلزنم يف وهو هتاف : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ا |تيتأف ينرمأ
 .: لاق ءءال : تلق : لاق « ؟ يذ محلأ ؟ رباج اي كعم اذام » : يل لاقف : لاق
 ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر له : يل لاقف « يأ تيتأن
 : يل لاق ء معن : تلق : لاق 5 طيش لوقي هتعمس االهف : لاق « معن : تلق

 لع « [ له ] : ديهشلا نب بيبح نب ميهاربإ ةمجرت يف لامكلا بيذمت يلو ءاذك )١(
 .حيحصلا وهو «[ لهف ] ١7(: ص) ينسلا نبال ةليللاو موبلا لمع |يلو ؛ماهفتسالا
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 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعل : لاق « ؟ يذ محلأ ء رباج اي كعم اذام »

 تيوشف اهب رمأ مث « تحبذف نجاد انل ةاشب رمأف ؛ یہتشا نوكي نأ ملسو هلآ
 كعم اذام » : يل لاقف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا اهب تيتأف ينرمأ مث

 نب هللا دبع اميس الو 'اريخ انع راصنألا ىزج و : لاقف هتربخأف « ؟ رباج اي

 . © ةدابع ني دعسو مارح

 لاق : لاق ديهشلا نب بيبح نب مهاربإ انثدح يقرودلا نب دمحأ انثدح

 تعنصف ةريزخب يأ رمأ : لاق هللا دبع نب رباج نع رانيد .نب ورمع نع يأ
 . هوحن ركذف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا اهب تيتأف ينرمأ مث

 احرصم ءاج اک ىبحي نب دمحم : وه ةنيمس يأ نباو . حيحص ثيدح اذه

 بيبح نب ميهاربإ ةمجرن يف لامكلا بيذهت يفو ( ١777 ص ) ينسلا نبا دنع هب
 . ديهشلا نبا

 انثدح ىلعي وبأ انربخأ : لاقف ( 7+١ ص ) ينسلا نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ةنيم يلأ نب ىح نب دمحم

 هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : لاقو ( ١١١ ص ٤ + ) احلا هجرخأو
 نع فارشألا ةفحت يف اک ىربكلا يف ئاسنلا هجرخأو . يبهذلا هيلع تكسو

 هجرخأإو . هب « ٍديهشلا نب بيبح نب مهاربإ نع ناوفص. يأ نب ناثع نب دمحم

 . ديهشلا نب بيبح نب مهاربإ ةمجرت يف لامكلا بيذبت يف يزملا

 نوملعي ال مهنإف يموقل رفغا مهلا
 :( 1084 ص ۲ + ) ناسحإلا يف اک هللا همحر نابح نبا مامإلا لاق

 نب دمحم انثدح يمازحلا رذنملا نب مههاربإ انثدح نايفس نب نسحلا انربخأ

 : لاق يدعاسلا دعس نب لهس نع باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم نع حيلف
 .«نوملعي ال مهنإف يموقل رفغا مهللا» :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 . نسح ثيدح اذه

4۳٦ 



 شيرقل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هژاعد

 :( 4١8 ص ٠١ ج ) هللا هر يذمرتلا مامالا لاق

 نع نمحرلا دبع نب قراط نع شمعألا نع ينامحلا ىبحي وبأ انربخأ بيرك وبأ انثدح
 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس
 . « الاون مهرخآ قذأف ءالاكن شيرق لوأ تقذأ مهللا »

 ١ 1 ۔ بیرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 .هوحن ءشمعألا نع يومألا ديعس نب ىح ينثدح قاّرولا باهولا دبع انثدح

 . نيخيشلا طرش ىلع نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 صاقو يبأ نب دعسل ملسو هلآ عو هيلع هللا لص هؤاعد

 : ( ۲١۷ ص * ج ) راتسألا فشك يف اک رازبلا مامإلا لاق

 ليعامس] نع نوع نب رفعج انث : الاف دمحم نب ءاجرو رمعم نب دمحم انثدح
 وعدأ انأو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ينعمس : لاق دعس نع سيف نع

 . «٠ كاعد اذإ هل بجتسا مهللا » : لاقف

 . نوع نب رقعج دانسإلا اذهب درفت : رازبلا لاق

 . حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 بلاط يلأ نب يلعل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هؤاعد

 : ( ل0١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 تعمس : لاق مصألا ديزي نب نسحلا انثدح سابعلا يأ نب ميهاربإ انثدح

 يفوت الل : لاق يلع نع يملسلا نمحرلا دبع يأ نع هركذي ليعامسإ يدسلا
 خيشلا كمع نإ : تلقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا تيتأ بلاط وبأ

 فيفي



 مث هتيراوف : لاق ٠ ينيتأت ىتح اعيش ثدحت ال مث هراوف بهذا ٠ : لاق تام دق

 تلستغاف : لاق « ينيتأت ىتح اًئيش ثدحت ال مث لستغاف بهذا » : لاق هتينأ
 : لاق . اهدوسو معنلا رمح اهب يل نأ ينرسي ام تاوعدب يل اعدف : لاق هتيتأ مث
 . لستغا تيملا لسغ اذإ يلع ناكو

 انثدح : ( ٠١74 ) دنسملا دئاوز يف | دمحأ نب هللا دبع مامإلا لاقو

 سنوي نب ځرسو رمعم وبأ ليعامس] انثدحو راكب نب دمحم انثدحو هيومحز ايركز
 ينريخخأ :لاق - شيرق ىلوم :رمعم وبأ لاق - مصألا ديزي نب نسحلا انثدح :اولاق

 يملسلا نمحرلا دبع يأ نع يدسلا تعم :لاق :هنيدح يف هيومحز لاقو.يدسلا
 :تلقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تيتأ بلاط وبأ يفوت امل :لاق يلع نع
 ىتح ايش هرمأ نم ثدحت الو هراوف بهذا » :لاق إتام دق خيشلا كمع نإ

 « ينيتأت يتح اعيش ثدحت الو لستغاف بهذا » : لاقف هتيتأ مث هتيراوف « ينينأت

 . اهدوسو معنلا رمح نهب يترسي ام تاوعدب يل اعدف هتيتأ مث تلستغاف
 . لستغا اتيم لسغ اذإ يلع ناكو : يدسلا لاق : هثيدح يف راكب نبا لاقو

 . نسح ثيدح اذه

 سايإ نب 'ةرقل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد

 : ( 495 ص 8 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا لص يبنلا حسم : لاق هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع ةبعش نع عيكو انث
 . يسأر ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . حيحصلا لاجر هلاجر ؛ حيحص ثيدح

 انث ريرج نب بهو انث : لاقف ( 456 ص ؟ + ) هللا همحر دمحأ هاورو
 اعدق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا يأ هنأ هيبأ نع سايإ ينأ نع ةبعش

 . هسأر حسمو هل

 . حيحصلا لاجر هلاجر ؛ حيحص ثيدح
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 جوزت نمل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هؤاعد

 : (155 ص 5 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 ليهس نع - دمحم نبا : ينعي - زيزعلا دبع انربخأ ديعس نب ةبيتق انثدح

 «ناسنإلا اقر اذإ تاك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةريره يأ نع هيبأ نع
 . ريخ يف امكنيب عمجو كيلع كرابو كل هللا كراب » : لاق جورت اذإ

 . نسح ثيدح اذه

 .حيحص نسح ثيدح :لاقو ١١7( ص 4 ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 . ( 11٤ صا ١ + ) هجام نبا هجرخأو

 روصنم نب دیعس انثدح : لاقف ( ١۲۸ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأو
 انثدج ديعس نب ةبيتق انثدح : لاق مث .هب ءدمحم نب زيزعلا دبع انثدح : لاق

 . هب « دمحم نب ريزعلا دبع

 سابع نب هللا دبعل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد

 : (5.51 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 ورمع نع سنوي وبأ ةريغص ينأ نب متاح انثدح- ركب نب هللا دبع انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تينأ : لاق سابع نبا نأ هربخأ ابيرك نأ رانيد نبا
 يءاذح ينلعجق يترجف يديب ذأف هفلخ تيلصف ليللا رخآ نم ملسو هلآ ىلعو
 لصف « تسدخ هتالص ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لبقأ املف
 كلعجأ ينأش ام » : يل لاق فرصنا لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 تنأو كءاذح نوكي نأ دحأل يغبني وأ « هللا لوسر اي : تلقف « سنختف ُناقح
 ينديزي نأ هللا اعدف هتبجعأف : لاق ؟ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىتح مان ملسو هلآ لعو هيلع هللا للص هللا لوسر تيأر مث : لاق امهفو املع
 .اءوضو داعأ ام ىلصف ماقف ةالصلا ءهللا لوسر اي :لاقف لالب هانأ مث «خفني هتحمس

 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
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 دوعسم نبال ملسو هلا لعو هيلع هللا یلص هؤاعد

 : (؟هوم ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 : لاق دوعسم نبا نع رز نع مصاع ينئدح شايع نب ركب وبأ انثدح
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل رمغ طيعم يأ نب ةبقعل انغ ىعرأ تنك

 ينكلو « معن : تلق : لاق « ؟ نبل نم له < و لک واو حجر
 ؛ اهعرض حسمف ةاشب هتيتاف « لحفلا اهيلع لزني مل ةاش نم لهف » : لاق نمتؤم

 صلقف « صلقا ٠ : عرضلل لاق مث ركب ابأ يقسو برشف ءانإ يف هبلحف نبل لزنف
 حسمف :لاق لوقلا اذه نم ينملع « هللا لوسر اي :تلقف اذه دعب هتينآ مث :لاق
 . ؛ ملعم ملغ كنف هللا كمحري ٠ : لاقو يسأر

 : ۳١۹۹ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 ركب وبأ هاتأف :لاق .هدانسإب مصاع نع ةملس نب دامح انثدح نافع انثدح

 دعب هتينأ مث : لاق تبرشو ركب وبأ برشو برشف اهيف بلتحاف ةروقنم ةرخصب
 تذخأف : لاق « ملعم مالغ كنإ د : لاق نآرقلا اذه نم ينملع : تفق كلذ

 . ةروس نيعبس هيف نم

 . نسح ثيدح اذه

 ةلدبب نب مصاع نع ةملس نب دامح انثدح نافع انثدح : ( 441١17 ) لاقو

 نب ةبقعل انغ ىعرأ اعفاي امالغ تنك : لاق دوعسم نبا نع شيبح نب رز نع
 نيكرشملا نم ارف دقو ركب وبأو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ءاجف طيعم يأ
 . هركذف « .. انيقست نبل نم كدنع له « مالغ ابو : الاقف

 . دحأ اهيف ينعزاني ال ةروس نيعبس هيف نم تذخأف : هرخآ يفو

 ركب وبأو ( د ميد ٠۲ ص ۸ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا
 .( 9١ ص ۷ + ) ةهيش يأ نبا
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 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هؤاعد
 هظفح اك هغلب مث هئيدح ظفح نم

 :(94 ص ٠١ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 رمع دلو نم ناميلس نب رمع ينثدح ةبعش نع ىيحي انربخأ ددسم انئدح

 تعم : لاق تباث نب ديز نع هيبأ نع نابأ نب نمحرلا دبع نع باطخلا نبا
 اثيدحس اتم عمس أرما هللا رضن » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .« هيقفب سيل هقف لماح برو هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برف هغليب ىتح هظفحف

 . تاقث هلاجرو « حيحص ثيدح اذه
 تباث نب ديز ثيدح : لاقو ( ٤٠١ ص ۷ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيبحلا

 . نسح ثیدح

 اعبرأ رصعلا لبق ىلص نمل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هؤاعد

 ١494(: ص ٤ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 يدج ينثدح نارهم نب دمحم انربخأ دواد وأ انربخأ مهاربإ نب دمحأ اتثدح

 هللا محر » :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع ىنثملا وبأ
 . « اعبرأ رصعلا لبق ىلص أرما

 ملسم نب ميهاربإ نب دمحم : وه نارهم نب دمحمو . نسح ثيدح اذه
 .بيذبتلا بيذبت يف اک هب ساب ال'ينطقرادلاو نيعم نبا لاق .ىنثملا نب نارهم نبا

 :ةعرز وبأ لاق ىنثملا نب نارهم نبا :لاقيو ىلا نب ملسم :وه ىتملا وبأو
 . بيذهتلا بيذهع يف ا ةقث

 . بيرغ نسح ثيدح اذه : لاقو ( 500 ص ۲ + ) يذمرتلا هجرخأو
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 لجرلل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد
 سكعلا وأ هتارما ظقويو يصيو موقي يذلا

 : 1١57 ص ٤ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 حلاص يلأ نع عاقعقلا نع نالجع نبا انربخأ ىبحي انربخأ راشب نبا انثدح

 هللا محر » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يلأ نع
 هللا محر . عاملا اههجو يف حضن ؛تبأ نإف «هتأرما ظقيأو لصف ليلا نم ماق الجر
 .« ءال ههجو يف تحضن «ىأ نإف اهجوز تظقيأو تلصف ليللا نم تماق ةأرما

 . نسح ثيدح اذه

 .(454 ص ١ ج) ةجام نباو ٠٠١(. ص ؟ ج) يقاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 « كجوز ىلعو كيلع هللا لص ه:هلوق هنمو

 :( "#8 ص ٤ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 حيبن نع سيق نب دوسألا نع ةناوع وبأ انربخأ ىسيع نب دمحم انثدح

 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلل تلاق ةأرما نأ هللا دبع نب رباج نع يزنعلا

 هللا لص ٠ : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف ؟ يجوز ىلعو يلع لص

 . ؛« كجوز ىلعو كيلع

 هقثو دقو «يزبعلا اًسيبن الإ .حيحصلا :لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 . ةعرز وبأ

 نيسحو نسحل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد هنمو

 : ( ؟" 9ص ۰ ج ) هللا همر دما مامإلا لاق

 :ينعي - دمحم يلربخأ - رفعج نبا :ينعي - ليعامسإ انث دواد نب ناميلس انث
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 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر هنأ هربخأ الجر نأ ءاطع نع - ةلمرح ' يلأ نبا
 . امف امهبحأ ينإ مهللا ١ : لوقي انيسحو انسح هيلإ مضي ملسو هلآ

 . راسي نبا : وه ءاطعو . حيحص ثيدح اذه

 نيدهاجملل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد

 : ( ۲٣٣ ص ١ + )اللا هر دمحآ مامإلا لاق
 ةمركع نع ديزي نب روث ينثدح قاحسإ نبا نع يلأ انثدح بوقعي انثدح

 ىلإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهعم ئشم : لاق سابع نبا نع
 « مهنعأ مهلا » : لاقو « هللا مسا ىلع اوقلطنا ٠ : لاقو مههجو مث « دقرغلا عيقب
 ش . فرشألا نب بعك ىلإ مههجو نيذلا رفنلا : ينعي

 * . نسح ثيدح اذه

 ةنيدملا لهأل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هؤاعد

 : ( 4۱۳ صا جز هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع يربقملا ديعس يأ نب ديعس نع ثيللا انربخأ ديعس ني ةبينق انثدح
 عم انجرخ : لاق بلاط يأ نب يلع |نع ورمع نب مصاع نع ملس نب ورمع
 دعسل تناك يتلا ايقسلا ةرحب ناك اذإ ىتح ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص لوسر
 هءوضوب يلوتا» : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف «صاقو ينأ نبا
 « كليلخو كدبع ناك ميهاربإ نإ مهللا » :.لاقف ةلبقلا ليقتساف ماق مث اضوتف
 مهل كرابت نأ ةنيدملا لهأل كوعدأ كلوسرو كدبع انأو ةكربلاب ةكم لهأل اعدو
 . « نيتكرب ةكربلا عم ةكم.لهأل تكراب ام يلثم مهعاصو مهدم يف

 1 . حيحص نسح ثيدح اذه

 الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . ناسنلا هلو دقو ورمع نبأ مصاع

 قفا



 هتأفاكم عاطتست ال يذلا نسحملل ءاعدلا

 : ( 4 ص ه + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 هللا دبع نع دهاجم نع شمعألا نع ريرج انربخأ ةبيش يأ نب نافع انثدح

 هللاب ذاعتسا نم ٠ : ملسو هلآ يلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا

 افورعم مكيلإ عنص نمو «هوبيجأف كاعد نمو «هوطعأف هللاب لأس نمو «هوذيعأف
 . « هومتأفاك دق هنأ اورت ىمح هل اوعداف هب "اوضاکت ام اودجت مل ناف « هوضاکف

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 . ( 8 ص هج ) يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 1١١5١5(: ص ۱۳ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 نيرجاهملا نأ سنأ نع تباث نع دامح انريخأ ليعامسإ نب ىموم انثدح

 مهل هللا متوعد ام ءالو ا رجالا راصنألا تبهذ « هللا لوسر اي : اولاق

 . « مهيلع ميثأو
 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 ةيرقلا لوخد ءاعد

 : ( ۳۹۷ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر ُّئاسنلا مامإلا لاق

 ركب وبأ ينثدح لالب نب ناميلس نب بوبأ انئدح رصن نب دمحم انربخأ
 باطخلا نب رمع ةءارق عمسي ناك هنأ هيبأ نع كلام نب ليهس ينأ نع ناميلس نع

 راد نم ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر دجسم يف سائلا مْوي وهو
 يتثدح ابيهص '”نأل ىمومل رحبلا قلف يذلاو : رابحألا بعك لاقو . مهج يأ
 الإ اهوخخد ديري ةيرق ري مل ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ادمحم نأ

 عبسلا نيضرألا برو « نللظأ امو عبسلا تاولمسلا|بر مهللا 9 : اهاري نيح لاق

 كلأسن انإف ءنيرذ امو حايرلا برو « نللضأ امو نيطايشلا برو « نللقأ امو

 . مزاج الو بصان ريغل نونلا تفذح (1)
 . برقألا وهو .[ ًايهص نأ ] : فارشألا ةفحت يلو ءاذك )١(
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 « ايف ام رشو اهلهأ رشو اهرش نم كب ذوعنو « اهلهأ ريخو ةيرقلا هذه ريخ

 ءارفلا رصن نب دمحم الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 5 ةعامج هنع ىورو يئاسنلا هقثو دقو يروباسينلا

 ةدحاو عبصأب ءاعدلا دمع ةراشإلا

 : ( ٥٤٤ ص ٩ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 .نالجع نب دمحم انربخأ ىسيع نب ناوفص انربخأ راشب نب دمحم انثدح

 لاقف « نيعبصأب وعدي ناك الجر نأ ةريره يأ نع حملاص ينأ نع عاقعقلا نع
 . دخأ دحأ و : ملسو هلآ يلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . بیرغ .نسح ثيدح اذه

 ۳۸(۰ ص ۳+ ) يفاسنلا هجرخأو

 دّمحم نب هللا دبع انث : ( 48١ ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 نع ثايغ نب صفح انث - هنم انأ هتعممو : دمحأ نب هللا ديع لاق - دمحأ نبا

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ةريره يأ نع حلاص يأ نع شمعألا
 .«دحأ دخأ » : لاقف وعدي وهو دعسب رم

 : وه دمحم نب هللا دبعو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 : وه ذإ نيخسانلا نم وأ « يحبطم أطخ هبسن يف دمحأ ةدايزو ؛ةبيش |ينأ نبا

 . نافع نب مهاربإ نب دمحم نب هللا دبع
 همحر لاقف : ( ۳۸١ ص ١ + ) فّئصملا يف ةبيش ينأ نب ركب وبأ هجرخأو

 . هب ‹ ثايغ نب صفح انثدح : هللا

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 88+ ص ۲ ج ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأو

 هب « ةبيش يأ نب ركب وبأ انث مانغ نب ديبع

 : ( 355 ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع حلاص يآ نع شمعألا انريمخأ ةيواعم وبأ انربعخأ برح نب ريهز انثدح
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 وعدأ انأو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا يلع رم : لاق صاقو يأ نب دعس
 . ةبابسلاب راشأو « دحأ دحأ » : لاقف « يعبصأب

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه ْ

 . ( ۲۸ ص ۲ + ) اسلا هجرعأو
 اثالث رافغتسالاو ءاعدلا ريركت

 : ( ۳۸۵ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ليئارسإ نع دواد وبأ انربخأ يمودسلا ديوس نب ىلع نب ””دمحأ انثدح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا دبع|نع نوميم نب ورمع نع قاحسإ يا نع
 , الال رفغتسيو اثالث وعدي نأ هبجعي ناك ملسو هلآ ىلعو

 .حيحصلا لاجر هلاجرو | حيحص ثيدح اذه
 نب ىبحي انث : هللا همحر لاقف ( 884 ص ١ + ) دمحأ هجرخأ ثيدحلا

 ْ . ليئارسإ انث مدا

 : دمحأ وبأ لاق نوميم نب ورمع نع قاحسإ يأ نع ليئارسإ انث دمحأ وبأو
 1 . هركفف دوعسم نبا نع

  0٠ص ) ةليللاو مويلا لمع يف ٍناسنلا هجرخأو  ) 88١لا همحر لاقف :
 نع قاحسإ ينأ نع ليئارسإ انثدح مدآ نب ىبحي انثدح هللا دبع نب دمحم انربخأ

 هب « دوعسم نبا نع نتوميم نب ورمع . 1
 انثدح : هللا همحر لاقف ( ١7 ص ؟ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأو

 ورمع نع قاحسإ يأ نع ليئارسإ انأبنأ ءاجر نب هللا دبع انث هللا دبع نب يلع
 . هب « هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع نوميم نبا

 نفدلا دعب تيملل ءاعدلا

 :( ١+ ص ۹ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 ناسير نب ريب نب هللا دبع نع ماشه انثدح يزارلا ىموم نب ميعارب] انثدح

 يلع نب هللا دبع نب دمحأ : وه (۱)



 هيلع هللا يلص يبا ناك : لاق نافع نب نافع نع نافع نب ناهع يلوم يناه نع
 مكيخأل اورفغتسا ٠ : لاقف هيلع فقو تيملا نفد نم غرف اذإ ملسو هلآ ىلعو
 . « لأسي نآلا هنإف « تيبثلاب هل اولأساو

 . نسح ثيدح اذه

 : 4 ص ۷ + ) هللا هجر دواد وبأ لاق

 نب دامح انربخأ ينيحليسلا قاحسإ نب ىبحي انربخأ يلع | نب نسحلا انثدح
 لاق يمطخلا هللا دبع نع بعك نب دمحم نع يمطخلا رفعج يأ نع ةملس

 عدوتسا » : لاق شيجلا عدوتسي نأ دارأ اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك
 . « مكلامعأ متاوخو مكتنامأو مكنيد هللا

 . ملسم طرش لع حيحص ثيدح اذه

 راعسألا صخري هللا نأ ءاعدلا

 : ( ۳۱۹ ص ٩ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 ينثدح : لاق مهثدح لالب نب ناميلس نأ يقشمدلا ناثع نب دمحم انثدح

 هللا لوسر اي :لاقف ءاج الجر نأ ةريره يأ نع هيبأ نع نمر لا دبع نب ءالعلا
 : لاقف ءرعس « هللا لوسر اي : لاقف لجر ءاج مث « اوعدا لب » : لاقف « رعس

 . « ةملظم يدنع دحأل سيلو هللا ىقلأ نأ وجرأل ينإو عفريو ضفخي هللا لب ١
 رهامجلا وبأ : وهو ناثع نب دمحم الإ « ملسم طرش ىلع نسح ثيدح

 . ةقث وهو
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 قّلخللا نسحب ءاعدلا

 :( 58 ص "+ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ثراحلا نب هللا دبع نع ناميلس نب مصاع نع ليئارسإ انث دوسأ انث
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع

 . « يقلخُت نسحأف « يقلك تنسحأ مهللا ٠ : لوقي ملسو
 . حيحص ثيدح اذه

 حيرلا تجاه اذإ ءاعدلا

 :(١؟84 ص ۲ + ) ءاعدلا يف هللا همحر يناربطلا لاق

 لبنح دمحأ نب هللا دبع انثو ( ح ) ينيدملا نب يلع انث ىنثملا نب ذاعم انثدح
 نع ةداتق نع ديعس نب ىنثملا انث يدهم نب نمحرلا دبع انث : الاق ينأ ينثدح

 حير تجاه اذإ ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ
 رش نم كب ذوعأو « هب ترمأ ام ريخ نم كلأسأ ينإ مهللا » : لاق ةديدش

 . 9 هب ترمأ ام

 . حيحص ثيدح اذه

 : ٩( ص 4١ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع يرش نب مادقملا نع نايفس انربخأ نمحرلا دبع انربخأ راشب نبا انثدح

 يف اىشان ىأر اذإ ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةشئاع نع هيبأ
 نم كب ذوعأ ينإ مهللا » :لوقي مث ةالص يف ناك نإو لمعلا كرت « ءامسلا قفأ

 . 6 اعينه ابيص مهللا ١ :لاق رطم ناف اهرش
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 ضيرملل ءاعدلا

 : ( 1884 ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق
 ورمع ينربخأ : لاق بهو نب هللا دبع انثدح : لاق ىسيع نب دمحأ انثدح

 ثراحلا نب هللا دبع نب ورمع نب لابنملا ينثدح : لاق ديعس نب هبر دبع نع
 ؛ ضيرملا داع اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك : لاق سابع نبا نع

 نأ مظعلا شرعلا بر مظعلا هللا لأسأ » : رارم عبس لاق مث هسأر دنع سلج

 . هعجو نم ينوع ريخأت هلجأ يف ناك ناف « ۲ كيفشي

 . نسح ثيدح اذه

 دلاولل دلولا ءاعد

 : (8"8 ص ٤ج ) راتسألا فشك يف هللا همحر رازبلا لاق

 دامح انث يبأ ينثدح ثراؤلا دبع نب دمصلا دبع نب ثراولا دبع انثدح

 ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يأ نع حلاص يأ نع مصاع نع ةملس نبا
 ؟ هذه يل ىنأ :لوقيف ةجردلا لجرلل عفريل ىلاعتو كرابت هللا نإ » :لاق ملسو هلآ

 . ٠ كل كدلو ءاعدب : لوقيف

 . دامح الإ دانسإلا اذهب هاور هملعن ال : رازبلا لاق
 .دوجنلا يأ نبا :وه مصاعو «نسح ثيدح اذه :نمحرلا دبع وبأ لاق

 مهتوعد درت ال ةثالث

 : ( هم0 ص ۱ + ) |ىلاعت هللا هجر هجام نبا لاق

 - يناطلا دهاجم يأ دعس نع ينهجلا نادعس نع عيكو انث دمحم نب يلع انثدح
 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع - ةقث ناكو - ةلدم يأ نع - ةقث ناكو

 ىتح ماصلاو « لداعلا مامإلا : مهتوعد درت ال ةثالث ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع
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 ءامسلا باوبأ اهل حتفتو «ةمايقلا موي مامغلا نود هللا اهعفري مولظملا ةوعدو ءرطفي

 . « نيح دعب ولو كنرصنأل يتزعب : لوقيو:
 : لاق ( ٠٠١ - ۳۰۲ ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأو

 : رضنلا وبأ لاق . يياطلا نادعس انث ريهز انث : الاق رضنلا وبأو لماك وبأ انث

 هللا لوسر اي انلق :لوقي ةريره ابأ عمس نينمؤملا مأ ىلوم ةلدملا وبأ انث ءدهاجم وبأ دعس

 انممشو ايندلا اتتبجعأ كانقراف اذإو «ةرخآلا لهأ نم انكو انبولق تقر كانيأر اذإ انإ

 لاح لك ىلع نونوكت مكنأ ول ہ : لاق وأ « نونوكت ول » : لاق ؟ دالوألاو ءاسنلا

 «مكتويي يف مكترازلو مهفكأب ةكئاللا مكتحفاصل يدنع اهيلع متنأ يتلا لاحلا ىلع
 « هللا لوسر اي : انلق : لاق « مهل رفغي يك نوبنذي موقب هللا ءاجل اوبنذت مل ولو

 ءرفذألا كسملا اهطالمو ءةضف ةنباو بهذ ةنبل  :لاق ؟ اهؤانب ام ةنجلا نع انثدح

 دلخيو سأبي الو معني اهلخدي نم نارفعزلا اهبارتو « توقايلاو وللا اهؤاصحو

 « لداعلا مامإلا : ميتوعد درت ال ةثالث « هبابش ىنفي الو هبايث یلبت ال « تومي الو

 « ءامسلا باوبأ اهل حتفتو مامغلا ىلع لمحت مولظملا ةوعدو « رطفي ىتح ماصلاو

 . « نيح دعب ولو كنرصنأل يتزعو : لجو زع برلا لوقيو

 . حيحص ثيدح اذه

 :( 504 ص ۲ ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نع اص يها نع دوجنلا ينأ نب مصاع نع ةملس نب دامح انأ ديزي انث

 زع هللا نإ ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يا

 :لوقيف ؟ هذه يل ىنأ ‹ براي :لوقيف «ةنجلا يف حاصلا دبعلل ةجردلا عفريل لجو

 . ( كل كدلو رافغتساب

 . نسح ثيدح اذه



 مالسلا امهيلع ىسيعو ىموم ءاعد
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلل

 : ( ٤٥۸ ص ۲ + ) ةنسلا يف دمحأ نب هللا دبع لاق
 مهارب] نع ةرمج وبأ انث ةملس نب دامح انث يلبألا دمحم وبأ نابيش انثدح

 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ دوعسم نبا نع سيق نب ةمقلع نع

 لجر ىلع تيتأف ء انب راسف مالسلا هيلع ليربج فلخ تيكرف قاربلاب تيتأ ١
 ىلعو هيلع هللا ىلص دمحم كوخ اذه : لاق ؟ ليربج اي اذه نم : لاقف يلصي مق
 نم : تلقف رسيلا كتمأل لس : لاقف . ةكربلاب أيل اعدو يب بحرف ملسو هلآ
 تعمسف انرس مث : لاق « مالسلا هيلع ىسيع كوحأ اذه : لاق ؟ ليربج اي اذه
 ىلع ءىرق انهاه ىلإ « معن : لاق « اَرمّذَتَو :  لاق نابيش ىلع ءىرقو . ٩ انوص

 نم : لاق لجر ىلع تيتأف » : لاق . ثيدحلا ةيقبب نابيش انثدح مث . نابيش
 :لاق ملسو هلآ ىلعو:هيلع هللا لص دمحم كوخأ اذه :لاق ؟ ليربج اي كعم اذه
 اذه نم : تلقف . رسيلا كتمأل لس : لاقو « ةكربلاب يل اعدو يب بحرف
 :تلقق 9 نابيش ىلع ءىرق مث .« مالسلا هيلع ىسوم كوحأ اذه :لاق ؟ ليربج اي

 معن : لاق ءرمذتي لجو زع هبر ىلع : لاقف , ؟ هرمذتو هتوص ناك نم ىلع
 . 6 هنم كلذ فرعي هنإ

 . هتعمس اذك : نابيش لاقو « نابيش ىلع ءىرق انه ىلإ

 . نارمع نب رصن : وه ةرمج وبأو . نسح ثيدح اذه

 ضعبل مهضعب نيملسملا ءاعد
 قزارلا دبع فنصم رخآ يف ا عماجلا يف هللا همحر دشار نب رمعم لاق

 : ( ۲۰۰ ص ۱۱ج )

 هللا لص يبنلاب لجر رم : لاق كلام نب سنأ نع هللا دبع نب ثعشألا نع
 هلل اذه بحأل يلإ : هدنع نمم لجر لاقن سان هدنعو ملسو هلآ ىلعو هيلع

{o1 



 مقف ٠ : لاق . ال : لاق « ؟ هتملعأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاقف

 مث : لاق « هل ينتببحأ يذلا هللا كبحأ : لاقف هملعأف هيلإ ماقف . « هملعأف هبلإ

 هللا ىلص يبنلا لاقف « لاق امب هربخأف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ عجر
 . ٠ تبستحا ام كلو تببحأ نم عم تنأ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . حيحص ثيدح اذه

 : ( ٠٤١ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 سن ينثدخ يلانبلا تباث ينثدح دقاو نب نيسح انث بابحلا نب ديز انث
 ذإ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع اسلاج تنك : لاق كلام نبا
 : لاق لجرلا اذه بحأل ينإ « هللا لوسر اي : موقلا نم لجر لاقف لجر رم
 اذه اي :لاقف هيلإ ماقف « هملعأف مق » :لاقف . ال :لاق « ؟ كلذ هتملعأ لهو
 . هل ينتببحأ يذلا كبحأ : لاق كبحأل ينإ هللاو

 . نسح ثيدح اذه

 اقداص هليبس يف لتقلا هللا لأس نم

 : ( ۲۹٤ ص ه ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ناميلس نع مرج نبا انثدح ةدابع نب حور انثدح عينم نب دمحأ انثدح

 هللا ىلص يبنلا نع لبج نب ذاعم نع يكسكسلا رماخي نب كلام نع ىسوم نبا

 هللا هاطعأ ؛ هبلق نم اقداص هليبس يف لتقلا هللا لأس نم ٠ : مّلسو هلآ ىلعو هيلع

 1 . ٠ ديهشلا رجأ

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 . يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 همكح فداصي امكح هللا لأس نم

 : ( 74 ص ۲ج ) هللا همحر يئاستلا مامإلا لاق

 نب ديعس انثدح : لاق رهسم وبأ انثدح : لاق روصنم نب ورمع انربخأ
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 نع يمليدلا نبا نع “يلالوخلا سيردإ يأ نع ديزي نب ةعيبر نع زيزعلا دبع
 ناميلس نأ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ورمع نب هللا دبع
 لجو زع هللا لأس سدقملا تيب ىنب امل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص دواد نبا
 زع هللا لاۋ 2 هيتوأف ةمكح فقداصي امكح لجو زع هللا لاس :ةثالث الالخ

 نم غرف نيح لجو زع هللا لأسو « هيتوأف هدعب نم دحأل يغبني ال اكلم لجو
 مويك هتثيطخ نم هجرخي نأ هيف ةالصلا الإ هزني ال دحأ هيتأي الأ دجسملا ءانب
 , همأ هتدلو

 . تاقث هلاجرو حيحص ثيدح اذه

 هللا مسب : لاقف رثع نم

 : ( ۳۲۷ ص ١٠١ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 :ينعي - دلاخ نع - هللا دبع نبا :ينعي - دلاخ نع ةيقب نب بهو انثدح

 هللا لص يبنلا فيدر تنك : لاق لجر نع حبلملا يأ نع ةميمت يأ نع - ءاذحلا
 سعت :لقت الو لاقف ناطيشلا سعت : تلقف ؛ هتباد تراعف ملسو هلآ ىلعو هيلع
 « يتوقب : لوقيو تيبلا لثم نوكي ىتح'مظاعت ؛ كلذ تلق اذإ كنإف ناطيشلا
 . « بابذلا لثم نوكي ىتح رغاصت ؛ كلذ تلق اذإ كنإف هللا مسب : لق نكلو

 فيرط : وه ةميمت وبأو ‹ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . يميجحلا دلاجي نبا

 هيلإ نسحملا هيحاصل سرفلا ءاعد

 : ( ۲۲۳ص ج ) هللا همحر يئاستلا ماما لاق
 رفغج نب ديمحلا دبع انثدح : لاق ىسحي انأبنأ : لاق يلع نب ورمع انربخأ

 نع مدح نب ةيواعم نع سيق نب ديوس نع بيبح يلأ نب ديزي ينثدح : لاق
 . زوريف نب هللا دبع : وه يمّلْيدلا نباو « هللا ذئاع : وه سيردإ وبأ )١(
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 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق رذ ينأ
 يلرع سرف نم ام ٠ :

 مدا ينب نم ينتلوخ نم ينتلوخ مهللا : نيتوعدب رحس لك دنع هل نذؤي الإ

 .« هيلإ هلهأو هلام بحأ نم » وأ « هيلإ هلامو هلهأ بحأ ينلعجاف ؛هل ينتلعجو

 . نسح ثيدح اذه

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هيلع اعد نم

 هيلع ءاعدلا قحتسي ال وهو

 :( 1١41١ ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ينثدح ينانبلا تباث ينثدح دقاو نب نيسح ينثدح بابحلا نب ديز انث

 الجر ةصفح ىلإ عفد ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ

 هللا لوسر لخدف لجرلا ىضمو « ةصفح تلفغف : لاق « هب يظفتحا :  لاقف

 : تلاق « ؟ لجرلا لعف ام «ةصفح ايو :لاقو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف جرخف هللا لوسر اي هنع تلفغ

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لخدف اذكه اهيدي تعفرف « كدي هللا عطق »
 هلآ

 يل لبق تلق « هللا لوسر اي : تلاقف « ؟ ةصفح اي كنأش امو : لاقف ملسو

 نم ناسنإ اميأ لجو زع هللا تلأس ينإف كيدي يفص » : احل لاقف اذكو اذك

 . « ةرفغم هل اهلعجي نأ هيلع لجو زع هللا توعد يتمأ

 . نسح ثيدح اذه

 :( ٥۲ ص ٩ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ءاطع نب ورمع نب دمحم ينثدح : لاق بئذ يأ نبا نع یجب انث

 هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا يلع لخخد : تلاق ةشئاع نع ةشئاع ىلوم ناوكذ

 : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاجف بهذف « هنع توهلف ريسأب ملسو

طق كل ام ٠ :لاقف جرخف «ةوسنلا عم هنع توحل : تلاق « ؟ ريسألا لمف ام و
 هللا ع

 بلقأ انأو يلع لحخدف «هب اوعاجف هوبلطف سانلا هب نذآف جرخف « كيدي - وأ - كدب
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 اما رظنأ يدي بلقأ انأف يلع, توعد : تلق ؛ ؟ تننجأ كل ام :١ لاقف يدي
 بضغأ رشب ينإ مهللا » : لاقو ادم هيدي عفرو هيلع ىنثأو هللا دمحف « ناعطقي
 . ٠ اروهطو ةاكز هل هلعجاف هيلع توعد ةنمؤم وأ نمؤم اميأف ؛ رشبلا بضغي اي

 . حيحص ثيدح اذه

 نأ رهاظلاف « ةشئاعل عقو املثم ةصفحل عقو هنأ ,سنأ دنسم يف مدقت دقو
 . دحاوب سيل ثيدحلا جرخم نأل ؛ تددعت |ةصقلا

 + ( 4۱۳ ص ۱۲ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 سيق نب رمع انربخأ يفقثلا ةمادق نب ةدئاز انربخأ سنوي نب دمحأ انثدح

 اهاق ءايشأ ركذي تاكف نئادملاب ةفيذح ناك : لاق ةرق ينأ نب ورمع نع رصاملا
 قلطنيف « بضغلا يف هباحصأ نم سانأل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 لوقيف « ةفيذح لوق هل نوركذيف ناملس نوتأيق ةفيذح نم كلذ عم نمم سان
 كلوق انركذ دق : هل نولوقيف ةفيذح ىلإ نوعج ريف لوقي امب ملعأ ةفيذح : ناملس
 : لاقف هلقبم يف وهو ناملس ةفيذح قأف « كبذك الو كقدص امف ناملسل
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم تعم امب ينقدصت نأ كعنمي ام « ناملس اي : لاقف
 ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ : ناملس لاقف ملسو هلآ ىلعو

 نم سانل اضرلا يف لوقيف ىضريو هباحصأ نم سانل بضغلا يف لوقيف بضغي
 یتحو لاجر ضغب الاجرو لاجر بح الاجر ثروت ىتح يبتنت امأ « هباحصأ

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تملع دقلو « ةقرفو افالتخا عقوت
 مدآ دلو نم انأ امتإف يبضغ يف ةنعل هتنعل وأ هتببس يتمأ نم لجر اميأ » : لاق
 .« ةمايقلا موي ةالص مهرلع اهلعجاف نيملاعلل ةر ينثعب امإو «نوبضغي اك بضغأ

 . رمع ىلإ نبتكأل وأ نيبتتتل هللاو
 . نسح ثيدح اذه

 دمحأو ء(١9 ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هج رخأ ثيدحلا

 . 4۳۹و ٤۳۷ صهج)



 ةعورشملا قرلا يف ءاج ام

 : ( ٠١۹ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 دمحم نع كامس نع ةيعش نع دلاح انثدح : لاق دوعسم نب ليعامس] انربخأ

 يفك رهظ قرتحاف « اهئام نم يفك باصأف اردق تلوانت : لاق بطاح نب

 سأبلا بهذأ و : براق اک ف نا وطنا ل ا قل

 . لفتيو « يفاشلا تنأ فشاو - : لاق هبسحأو - سانلا بر

 : رعسمو !ةدئاز يآ نب ايركز هفلاخ

ئاز يلأ نب ايركز انثدح :لاق رشب نب دمحم نع هللا دبع نب ةدبع انربخأ
 ةد

 تقرتحاف « يل تناك اردق تلوانت : لاق بطاح نب دمحم نع برح نب كام“ نع

ا لوسر اي : هل تلاقف سلاج لجر ىلإ يمأ يب تقلطناف يدي
 كيبل »و : لاقف « هلل

وه ام يردأ ام مالكي ملكتبو لفي لمجف هنم ينندأ مث « ۲ كبدعسو
 تلأسف « 

 سانلا بر سابلا بعذأ | : لوقي ناک : : تلاق ؟ لوقي ناك ام كلذ دعب يمأ

 . « تنأ الإ يفاش ال يفاشلا تنأ فشا

 : رعسم لاق : لاق نوع نب رفعج انثدح : لاق ناميلس نب دمحأ انربخأ

 .؛ يدي ىلع تقارهأف ةقرم يمأ تعتص : لاق بطاح نب دمحم نع كامس انربخأ

اقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ يمأ يب تبهذ
 ؛هظفحأ م مدلك ل

 فشاو سانلا بر سابلا بهذأ » : تلاقف ؟ لاق ام نائع ةرامإ يف هنع ابتلأسف

 . « يناشلا تنأ
 ةلصفم رعسمو ايركز ةياوز ذإ انه ةفلاخلا رضت الو . نسح ثيدح اذه

لقي مو هلسرأ بطاح نب دمحم نأ يأ  ةلسرماتبعش ةياورو عامسلل
 لأس هنأ 

 . ملعأ هللاو . همأ

 ذإ رضي الو « هريخأ نم ردن ملو ءانريعخأ : :لاق هناا فتم ةياور لو

 . تاعباتملا يل وه



 نع ليئارسإ ثيدح نم ( ۲٠۹ ص ٤ + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلاو

 . هب كامس نع ةبعش ثيدح نهو .هب كام نع كيرش ثيدح نمو .هبإ كامس

 : (؟5؟8 ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همر يلاسنلا مامإلا لاقو
 ايركز انثدح : لاق رشب نب دمحم نع رافصلا هللا دبع نب ةدبع انثدح

 تلوانت + لاق بطاح نب دمحم نع برح نب كامس ينثدح : لاق ةدئاز ينأ نبا

 تلاقف ةنابجلا يف سلاج لجر ىلإ يمأ يب تقلطناف « يدي تقرتحاف يل ناك اردق

 ملكتيو لفتي لعجف هنم ينتندأ مث « كيدعسو كيبل ١ : لاق « هللا لوسر اي : هل
 :لوقي ناك :تلاق ؟ لوقي ناک ام كلذ دعب يمأ تلأسف وه ام يردأ ام مالكب

 . 2 تنأ الإ يفاش ال يفاشلا تنأ فشا « سانلا بر سأبلا بهذأ »
 انثدح : لاقف |( 554 ص 4 ج ) هللا هبحر دمحأ مامإلا هجرحأ ثيدحلا

 ةبعش انث رفعج نب دمحم انث :هللا همحر لاق مث .هيإكامس نع ليئارسإ انث دمحأ وبأ
 . هب « برح |نب كام نع

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 ثيدح نم (510 صر ةليللاو مويلا لمع يف اضيأ يئاسنلا مامإلا هجرخأو
 . هب  كامس انربخأ رعسم

 :( ١8" ص ١٠ج ) هللا همحر ةبيش يأ نب ركب وبأ مامإلا لاقو

 نع كامس انثدح ةدئاز يأ نب ءايركز انثدح يدبعلا رشب نب دمحم انثدح

 ىلإ يمأ يل تقلطناف « يدي تقرتحاف انل اردق تلوانت : لاق بطاح نب دمحم

 مث ٠ كيدعسو كيبل ٠ : لاق « هللا لوسر اي : هل تلاقف ةنابجلا يف سلاج لجر
 ناك ام كلذ دعب يمأ تلأسف « وه ام يردأ ال ملكتيو ثفني لعجف هنم ينتندأ
 يفاشلا تنأ فشاو سانلا بر سأبلا بهذأ :٠ لوقي ناك : تلاق ؟ لوقي
 . « تنأ الإ يفاش ال

 : ( ٠١۹ ص ٤ج ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاقو

 اردق تلوانت :لاق بطاح نب دمحم نع كام نع ليئارسإ انث دمحأ وبأ انث

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يبا ىلإ يمأ يل تبعذف يدي تقرتحاف ؛ يمأل
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 .«كؤافش الإ ءافش ال يفاشلا تنأ فشاو «سانلا بر سأبلا بهذأ» :لوقي ناك .

 :لاق بطاح نب دمحم نع برح نب كام نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث

 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ينأ يف قلطناف يدي تقرتحاف ؛ يدي ىلع ردقلا تعقو
 « سانلا بر سأبلا بهذأ ٠ : لوقيو اهيف لفتي ناكو ملسو هلآ ىلعو هيلع
 . « يفاشلا تنأ كنإ هفشاو » : لاق هبسحأو

 لمتحيف ؟ همأ وأ هوبأ هب بهذأ فالتخالا رضي الو . نسح ثيدح اذه

 . ملعأ هللاو « اعيمج |هب ابهذ امهنأ

 : ( 184 ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 زرمع ينربخأ :لاق بهو نب هللا دبع انثدح :لاق ىسيع نب دمحأ انثدح

 ثراحلا نب هللا دبع نب ورمع نب لابنملا ينثدح : لاق ديعس نب هبر دبع نع

 ضيرملا داع اذإ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ناك : لاق سابع نبا نع

 نأ مظعلا شرعلا بر مظعلا هللا لأسأ » : رارم عيس لاق مث هسأر دنع سلج

 . هعجو نم يفوع ؛ ربخأت هلجأ يف ناك ناف «  كيفشي

 . نسح ثيدح اذه

 « رثكتسيلف مدحأ ىنمت اذإو

 : ( ؟98 ص 5 + ) بخعنلا يف هلا همحر ديمح نب دبع مامإلا لاق

 نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس نع ىسوم نب هللا ديبع انربخأ

 مكدحأ ىنمت اذإ ٠ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع

 . « لجو زع هبر لأسي امن إف ؛ رثكتسيلف
 . حيحص ثيدح اذه



 حايرلا دنع لاقي ام

 : ( ۳ ص ١4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 انربخأ : الاق - بيبش نبا : ينعي - ةملسو يزورملا|دمحم ني دمحأ انثدح

 لاق ةريره ابأ نأ سيق نب تباث ينثدح يرهزلا نع رمعم انأبنأ قزارلا دبع
 « هللا حور نم جرلا » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس
 اهوبست الف اهومتيأر اذإف « باذعلاب يتأتو ةمحرلاب ينأت هللا حورف » : ةملس لاق
 «  اهرش نم هللاب اوذيعتساو اهريخ هللا اولسو

 دقو سيق نب تباث الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 . يناسنلا هقثو

 ركب وبأ انثدح : لاقف ( ۱۲۲۸ ص ۲ + ) هجام نبا.هجرخأ ثيدحلا

 . هب « يرعزلا |نع يعازوألا نع ديعس نب ىبحي انث
 .هب ناطقلا ديعس نب ىحي انثدح 7١5( ص ٠١ +) ةبيش يأ نبا هجرخأو

 : لاق بعصم نب دمحم انث : لاقف ( ٤١۸ ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هاورو

 فنصم نم (88 ص ١١ ج) رمعم عماج يف وهو . هب يرهزلا نع يعازوألا انث
 . قازرلا دبع

 . ٠٠١١( و ٠۲٠١ ص ۲ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرحأو

 : ( ٥۲۷ ص +٦ ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ليضف نب دمحم انربخأ ديهشلا نب بيبح نب مهاربإ نب قاحسإ انئدح

 نب نمحرلا دبع نب ديعس نع رف نع تباث يبأ نب بيبح نع شمعألا انربخأ
 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق بعك نب يأ نع هيبأ نع ىزبأ
 نم كلأسن اإ مهللا : اولوقف نوهركت ام ميأر اذإف جرلا اوبست ال » : ملسو

 جيرلا هذه رش نم كب ذوعنو هب ترمأ ام ريخو اهيف ام ريخنو حيرلا هذه ريخ
 . ؛ هب ثرمأ ام رشو ایف ام رشو

 . بیرغ حيحص نسح ثيدح اذه
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 أ حيحسملا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 5 ينطقرادلاو يلاسنلا هقثو دقو «ديهشلا | نب بيبح نب ميهاربإ نب قاحسإ الإ

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هلوق

 ۲ ناميلس يخأ ةوعد الول »

 : ( 1١7١ ص ۳ + ) راتسألا فشك يف اي هللا همحر رازبلا مامإلا لاق

 نع ليئارسإ انث ىموم نب هللا ديبع انث يكمربلا رفعج نب هللا دبع انثدح
 ناطيشلا تإ ٠ :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ةرمس نب رباج نع كامس

 .« هتذخأل أ ناميلس يحأ ةوعد الولف ؛ رانلا ررش يلع يقلي لعجف « يل ضرع
 . ليئارسإ الإ كامس نع هاور ادحأ ملعن ال : رازبلا لاقو

 . حيحصلا لاجر هلاجر . نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ةبعكلا يف ءاعدلا

 : ( ١9/48 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نب ورمع نع - ةملس نبا : ينعي - دامح انثدح دمحم نب سنوي انثدح

 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ سابع نب لضفلا نع سابع نبا نع رانيد

 عكري لو رفغتساو لجو زع هللا اعدو ربكو حبسف ةيعكلا يف ماق ملسو هلآ
 . دجسي ملو

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 نبا : ينعي - دامح انثدح لماك وبأ انثدح : لاقف ( 748 ص ) هجرحأو

 . هب - ةملس

 :( 1١801 ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاقو

 حيجن يلأ نب هللا دبع ينثدح قاحسإ نبا نع ينأ انثدح بوقعي انثدح

 ا



 يخآ ينثدح سابع نب هللا دبع نع ريج نب دهاجم نع وأ حابر ينأ نب ءاطع نع
 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ - اهلخد نيح هعم ناكو - سابع نب لضفلا

 .وعدي سلج مث نيدومعلا نيب ادجاس عقو اهلخد امل هنكلو ةبعكلا يف لصي مل ملسو هلآ
 ددرتي وه ذإ ؛هخيش يف حيجن ١ يبا نبا ددرت هرضي الو . نسح ثيدح اذه

 . ةحصلا يلإ هلبق اب يقتري وهو ٠ سابع نبا نم عم دق امهالك نيتقث نيب
 :(1419 ) هللا هحر دحأ مامالا لاقو

 سابع نبا نأ رانيد نب ورمع ينربخأ رج نبا انثدح قازرلا دبع انثدح
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبتلا عم لحد هنأ هربخأ سابع نب لضفلا نأ ربخي ناك

 نيح تيبلا يف لصي مل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأو تيبلا ملسو
 . تیبلا باب دنع نيتعكر عكر لزنف جرخ امل هنكلو « هلخد

 . نيخيشلا طرش . ىلع حيحص ثيدح اذهو

 ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ تبثأ الالب نأ :ملعي نأ يغبني امو

 . يفانلا ىلع مدقم تبثملاو . ةبعكلا يف ىلص

 ربخأ اك اذه : يديمحلا لاق : ( ٠١ ص ه + ) هللا همحر يراخبلا لاق

 «لصي مل :لضفلا لاقو ةبعكلا يف ىلص'ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ لالب

 ْ . ها. لالي ةداهشب سانلا ذخأف

 « تيطعأ امل عنام ال مهللا »

 : 40 ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 مكح نب نافع نع ردب وبأو مكح نب ناهثع انث : الاق ىلعيو ريم نبا انث

 :لاق ةيواعم تعمس : هثيدح يف ىلعي لاق ةيواعم نع يظرقلا بعك نب دمحم نع

 مهللا » :داوعألا هذه ىلع لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس

 . ٠ نيدلا يف ههقفي اريخ هب هللا دري نم « تعنم امل يطعم الو تيطعأ امل عنام ال

 . هيلع قفتم هرخآو :حيحص ثيدح اذه

 . ديلولا نب عاجش : وه ردب وبأو
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 : ىلاعت هلوق

 ( نيعأ ةرق انتايرذو انجاوزأ نم انل به انبر نولوقي نيذلاو 9

 : (۲ ص 5 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ورمع نب ناوفص انأ - كرابملا نبا : ينعي - هللا دبع انث رشب نب رمعي انث
 دوسألا نب دادقملا ىلإ انسلج :لاق هيبأ نع ريفن نب ريبج نب نمحرلا دبع ينثدح
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انأر نيتللا نينيحلا نيتاف ىبوط : لاقف لجر هب رمف اموی
 بضغتساف « تدهش ام اندهشو تيأر ام انيأر انأ انددول هللاو « ملسو هلآ ىلعو
 نأ ىلع لجرلا لمحي ام ؛ لاقف هيلإ لبقأ مث « اريخ الإ لاق ام « بجعأ |تلعجف
 رضح دقل هللاو « نوكي فيك هدهش ول يردي ال هنع هللا هبيغ ارضحم ىنمتي
 ؛منهج يف مهرخانم ىلع هللا مهبكأ ماوقأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مكبر الإ نوفرعت ال مكجرخأ ذإ هللا نودمحت الوأ « هوقدصي ملو هوبي |م
 هللا لص يبنلا هللا ثعب دقل هللاو « ر يغب ءالبلا ميفك دق مكيبن هب ءاج امل نيقدصم

 ةرتف ىلع ءايبنألا نم يبن هيف اهيلع ثعب لاح دشأ ىلع ملسو هلآ ىلعو هيلع
 نيب هب قرف ناقرفب ءاجف « ناثوألا ةدايع نم لضفأ انيد نأ نوري ام ةيلهاجو
 هدلوو هدلاو ىريل لجرلا ناك نإ ىتح هدلوو دلاولا نيب قرفو لطابلاو قحلا
 الف رانلا لحد كله نإ هنإ ملعي ناميألل هبلق لفق هللا حف دقو ارفاك هاخأ وأ

 “نيدلاو ل :لجو زع هللا لاق يقلل اهنإو رانلا يف هبيبح نأ ملعي وهو هنيع رقت
 . ( نيعأ ةرق اتايرذو انجاوزأ نم ال به انبر نولوقي

 هنع ىور «' ةعفن ا ليجعت يف هتمجرت رشي نب رمعيو . حيحص ثيدح اذه
 هللا همحر يراخبلا لاقءعبوت دق هنكل لاحلا روتسم وهف ربتعم هقثوي ملو ةعامج

 نب رشب انثدح ؛ دمصلا هللا لضف عم ( 108 ص +١ ) درفملا بدألا يف

 . هب « ورمعأ| نب ناوفص يلربحأ : لاق هللا دبع انربخأ : لاق دمحم

 )١( درفملا بدألا يف اًضيأو « ةوالتلا وه تبثملاو . نولوقي يذلا : دنسملا يف .
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 ةلاض دشن وأ دجسملا يف عاتبا وأ عاب نم ىلع ءاعدلا

 :(ه6.0 ص ٤ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 :لاق دمحم نب زيزعلا دبع انثدح مزاح انثدح لالخلا يلع نب نسحلا انثدح

 ر لأ, نع ا تن نيرا ف ی دم نع اضع را
 يف عاتبي وأ عيبي نم متيأر اذإ ١ : لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 : اولوقف ةّلاض هيف دشني نم متيأر اذإو « كتراجت هللا حبرأ ال : اولوقف ؛ دجسملا

 . « كيلع هللا در ال

 . بيرغ نسح ثيدح ةريره ينأ ثيدح

 . هللا همحر يذمرتلا لوقي اك بيرغ نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع ويأ لاق
 .يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحتب (۳۹۷ ص ١ ج) يناثلا رطشلا هنم ملسم جرخأ دقو

 « اغيغم انيغ انقسا مهللا »

 + ( ۳۰ ص 4 ج ) هللا همر دواد وبأ لاق

 ريقفلا ديزي نع رعسم انربخأ ديبع نب دمحم انربخأ "”ىفلخ يأ نبا انثدح

 :لاقف يكاوب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تنأ :لاق هللا دبع نب رباج نع
 : لاق « لجأ ريغ الجاع راض ريغ اعفان « اعيرم ائيرم اثيغم اثيغ انقسا مهللا »

 . ءامسلا مهيلع تقبطأف

 . ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 انثدح : هللا همحر لاقف ( 1785 ص  ج ) ءاعدلا يف .يناربطلا هجرخأو
 .هب ‹ فلح يأ نب دمحم نب دمحأ انث دمحأ نب هللا دبع

 . فلخ يبأ نب دمحأ نب دمحم : وه (1)
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 ركذلا لضف
 : ( 3١7 ص ٩ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 - ديعس نب هللا دبع نع ىموم نب لضفلا انربخأ ثيرح نب نيسحلا انثدح

 :لاق ءادردلا ينأ نع ةيرحب ينأ نع شايع نب لوم دايز نع - دنه يأ نبا وه
 اهاكزأو مكلامعأ ريخب مكعبنأ الأ ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاق

 ريخو قرولاو بهذلا قافنإ | نم مكل ريخو مكتاجرد يف اهعفرأو مككيلم دنع

 يلب : اولاق « ؟ مكقانعأ اوبرضيو مهقانعأ اوبرضتف مودع اوقلت نأ نم مكل

 . ٠ هللا ركذ و : لاق « هللا لوسر اي

 . هللا ركذ نم هللا باذع نم ىجنأ ءيش ام : لبج نب ذاعم لاق
 .دانسإلا اذهب اذه لثم ديعس نب هللا دبع نع ثيدحلا اذه مهضعب ىور دقو

 . هلسرأف هنع مهضعب ىورو
 ‹ حيحصملا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 . نيعم نبا هقثو دقو سيق نب هللا دبع ةيرحب ابأ الإ

 دمحأ مامإلا هجرخأو « ( ٠٠٤٠١ ص ۲ ج ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 . هب « ديعس نب هللا دبع نع ديعس نب یی انث : لاقف ( ۱۹٩ ص ۰ + )

 : ( 5١4 ص ٩ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 ورمع نع حلاص نب ةيواعم نع بابح نب ديز انربخأ بيرك وبأ انثدح
 مالسإلا عئارش نإ « هللا لوسر اي : لاق الجر نأ رسب نب هللا دبع نع سيق نبا

 نم ابطر كناسل لازي ال » : لاق « هب ثبشنأ ءيشب ينربخأف « ىلع تراك دق

 . ٩ هللا ركذ

 . هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه
 .( ۱۲٤١ ص ۲ ج ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۲۹۲ ص ١ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 نع يربقملا نع بذ يأ نبا انث ةبابش انث ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح
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 : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ةريره يلأ نع راسب نب ديعس
 شبشبتي اک هل هللا شبشبت الإ ركذلاو ةالصلل دجاسملا ملسم لجر نطوت ام »
 . « مهيلع مدق اذإ مهبئاغب بئاغلا لما

 . نيخيشلا طرش ىلع ثيدح اذه

 رضنلا وبأ انث : لاقف ( ۳۲۸ ص ۲ + ) دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ء بئذ| يأ نبا نع ركب ينأ "”نباو
 هجرخأو .هب «بئذإ يلأ نبا انأ : لاق جاجح انث : ( 457 ص ) لاقو

 هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو ( 5١١ ص ١ + ) احلا
 .. الجر هيف دازف دعس نب ثيللا بثذ يبأ نبا فلاخ دقو
 مساقلا نب مشاه انث : ( ٠ ءال ص ۲ + ) هللا محجر دما مامإلا لاق

 راسي نب ديعس نع ةديبع يبأ نع - يربقملا : ينعي - ديعس ينثدح ثيل انث

 دجسملا يتأي مث هغبسيو هءوضو نسحيف دحأ أضوتي ال ٠ : لوقي ةريره ابأ عم هنأ

 . « هتعلطب بئاغلا .لهأ شيشبتي تبشبتي اک هب هللا شبشبت الإ ةالصلا الإ ديري ال

 .هب «ثيل |انث : الاف اجو سنوب ا : ( 84. ص ) هللا همحر لاقو
 احلا هيلإ راشأو . هتقبط هذه نإف دوعسم [نب هللا ديع نبا هّنظأ اذه ةديبع وبأو
 ( ۴۱۳ ص ۱ + )ا هللا همر

 نب ناميلس نم عمس دق ديعس ينأ نب ديعس نأل ؛ حيحصف ثيدحلا امأ
 ثيدحلا لمحيف ديعس يأ نب ديعس يف تبثأ امه بئذ يأ ن نباو ثيللاو ؛ راسي
 : ملعأ هللاو 2 نيهجولا | ىلع ءاج هنأ

 ليللا فوج يف ركذلا لضف
 :(9# ص ٠ ج ) هللا هجر يذمرتلا مامإلا لاق

 يثدح : لاق ىموم نب قاحسإ انربخأ نمحرلا دبع نب هللا دبع انثدح

 « مساقلا نب مشاه رضنلا ينأب نوزمم وهم ؛ رضي الو « ركب يآ نبا وه نم يردأ ال (1)
 . بيرقتلا يف اک « تبث ةقث وهو
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بأ تعمس :لاق بيبح نب ةرمض نع حلاص نب ةيواعم ينثدح نعم
 : لوقي ةمامأ ا

لسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا عم هنأ "0ةسبنع نب ورمع يتئدح
 : لوقي م

 تعطتسا نإف رخآلا ليللا فوج يف دبعلا نم برلا نوكي ام برقأ و
 نوكت نأ

 . ٠ نكف ةعاسلا كلت يف هللا ركذي نمم

 . هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 . نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 ةبوتلا بلطو رافغتسالا نم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هراثكإ
 : ( ۳۷۹ ص ٤ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

نب دمحم نع لوغم نب كلام نع ةماسأ وبأ انربخأ ىلع|ن ب نسحلا انثدح
 

و هيلع هللا ىلص هللا لوسرل دعنل انك انإ : لاق رمع نبا نع عفان نع ةقوس
 ىلع

 تنأ كنإ يلع بتو يل رفغا بر 9 : ةرم ةئام دحاولا سلجملا يف ملسو هلآ

 . ( محرلا باوتلا

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 نسح ثيدح اذه : لاقو ( ۳۹۳ ص ٩ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 . بیرغ حيحص

 . ( ۱۲٣۹۳ ص ۲ ج ) هجام نبا هجرخآو

 :( ۱١۸ ص ۳ + ) هللا همحر يثاسنلا مامإلا لاق

 نع ىسوم نب لضفلا انأبنأ : لاق ناوزغ نب زيزعلا دبع نب دمحم انربمخأ

هللا دبع تعمس : لاق ليقع نب ىبحي ينثدح : لاق دقاو نب نيسحلا
 وأ ينأ نب 

 وغللا لقيو ركذلا راكي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص هللا لوسر ناك : لوقي

 يضقيف « نيكسملاو ةلمرألا عم يشمي نأ فنأي الو ةبطخلا رصقيو ةالصلا ليطيو

 . ةجاحلا هل

 . نسح ثيدح اذه

 )١( ةسبغ : هباوص ,
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 سمشلا عولط ىلإ رجفلا ةالص دعب ركذلا لضف
 *:(١١1؟ ص ٠١ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 - رفظم وبأ رهطم نبا : ينعي - مالسلا دبع انثدح ىنثملا نب دمحم انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع ةدانق نع يمعلا فلخ نب ىسوم انربخأ
 ةالص نم ىلاعت هللا نوركذي موق عم دعقأ نأل و : مللسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 نألو « ليعامسإ دلو نم ةعبرأ قتعأ نأ نم يلإ بحأ سمشلا علطم ىتح ةادغلا
 نم يلإ بحأ سمشلا برغت نأ ىلإ رصعلا ةالص نم هللا نوركذي موق عم دعقأ
 . « ةعبرأ قتعأ نأ

 وهو فلخ نب ىسوم الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه
 . ثيدحلا نسح

 قيزشتلا مايأ يف هللا ركذ نم راثكإلا

 +: ٩( ص ۸ ج ) هللا همخر دواد وبأ لاق

 نع حيلملا يلأ نع ءاذحلا دلاخ انثدح عيرز نب ديزي انربخأ ددسم انثدح

 نع جانيهن انك انإ ١ : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةشيبن
 اورخداو اولكف ةعسلاب ءاج دقف مكعست يكل ثالث قوف اهولكأت نأ اهموحل
 . ؛ لجو زرع هللا ركذو برشو لكأ مايأ مايألا هذه نإو الأ ءاورجتاو

 نم هضعب ملسم جرخأ دقو « نيخيشلا طرش لع حيحص ثيدح اذه

 . هرخآ ىلإ « مايألا هذه نإو الأ » : هلوق
 .(190 ص ا/ج ) يفاستلا هجرخأ ثيدحلا
 1١١88(. ص ۲ + ) ةجام نباو
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 نيلصملا الو نيركاذلا لغشي ال ثيحب ركذلاب توصلا عفر

 : ( 444 ص ۸ + ) هللا همحر دواد وبا لاق
 | ورمع نع ملسم نب دمحم نع معن وبأ انريخأ عيزب نب متاح نب دمحم انثدح

 ىأر : لاق هللا دبع نب رباج تعمس وأ هللا دبع نب رباج ينربخأ : لاق رانيد نبا

 ءربقلا يف ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اذإف اهوتأف ةربقملا يف اران سان

  ركذلاب هتوص عفري ناك يذلا لجرلا وه اذإف «مكبحاص ينولوان» :لوقي وه اذإو

 . نسح ثيدح اذه

 « ةمايقلا موي ينزخت ال مهللا »

 :( ۲۳۲ ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ناسح نب ىبحي نع كرابملا نبا انث يناقلاطلا قاحسإ نب ميهاربإ انث
 ماع ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا فلخ تيلص : لاق ةنانك ينب نم لجر

 ىبحي : كرابملا نبا لاق . « ةمايقلا موي ينرخت ال مهللا ١ : لوقي هتعمسف حتفلا

 . مهفلا نسح اريبك اخيش ناكو سدقملا تيب لهأ نم ناسح نبا

 . حيحص ثيدح اذه

 برشلاو لكألا دعب لاقي ام

 :( ۳۳۰ ص ٠١ + ) هللا همحر دواد وبا لاق

 نب ديعس ينربخأ : لاق بهو نبا انثدح : لاق حلاص نب دمحأ انثدح

 يراصنألا بويأ ينأ نع يلبحلا نمحرلا دبع يأ نع يشرقلا ليقع يأ نع بويأ ينأ
 : لاق برش وأ لكأ اذإ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق

 . 2 اجرخم هل لعجو هغوسو ىقسو معطأ يذلا هلل دمحلاو

 « نييرصملا لسلسم وهو يراخبلا طرش ىلع . حيحص ثيدح اذه

 . رصم نكس ؛ دبعم نب ةرهز : وه ليقع وبأو
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 ١ ماركإلاو لالجلا اذ ايب اوظلأ «

 : (۱۷۷ ص 4 ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 لهأ نم ناسح نب ىبحي نع كرايملا نب هللا دبع انث قاحسإ نب مهاربإ انث

 تعمس : لاق رماع نب ةعيبر نع مهفلا نسح اريبك اخيش ناكو سدقملا تيب
 .« ماركإلاو لالجلا اذ ايب اوظلأ ٠ :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىبحي حرص دقو : بيذبتلا بيذبت يف ظفاحلا لاق . حيحص ثيدح اذه
 ( ۲۲۳ ص ۲ + ) ريسفتلا يف ُناسنلا هجرخأ ثيدحلاو « هعامسب ناسح نبا
 هللا دبع انأ : لاق ناثع نب هللا دبع ان : لاق ىيحي نب دمحم ىلع وبأ انأ : لاقف
 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تعمس : لاق رماع نب ةعيبر نع : ناسح نب ىبحي لاق

 . « ماركإلاو لالجلا يذب اوظلأ » : لوقي ملسو هلا

 « موق اي يح اي »

 : ( ۳۹۷ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر يياسلا مامإلا لاق
 جاجحلا نع مهاربإ ينثدح :لاق صفخ ينربخأ :لاق ليقع نب دمحم انربخأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق هنأ كلام نب سنأ نع ةدانق نع جاجحلا نبا

 . « مويق اي يح اي : وعدي ملسو هلا ىلعو
 : لاق سنأ نع هيبأ نع رمتعملا انثدح : لاق ىلعألا دبع نب دمحم انربخأ

 . مويق اي يح اي : يأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاعد نم ناك
 صفحو . اسلا هقثو ليقع نب دمحم« لوألا دنسلاب حيحص ثيدح اذه

 نبا وه : ميهاربإو . يراخبلا لاجر نم يملسلا دشار نب هللا دبع نبا : وه
 لوحألا يرصبلا يلهابلا وه : جاجح نب جاجحو « ةعامجلا لاجر نم نامهط
 ملو سلدم هنكل ردقلا ريبك ظفاح ةماعد نبا : ره ةداتقو . نيخيشلا لاجر نم
 هلاجرف يفاثلا دنسلا امأو . يناثلا دنسلا يف يرت ا عباتم هنكلو ثيدحتلاب حرصي
 . نوفورعم تاقث
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 لاقف ( ۸۲۳ ص ۲ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هاور مدقتملا دنسلاب ثيدحلاو

 ميهاربإ انث يلأ ينثدح صفح نب دمحأ انث نوراه نب ىموم انثدح : هللا همحر

 هب « نامهط نبا

 سلجلا ةرافك

 : ( ۲۷۳ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق

 انريمخأ : لاق ميرم ينأ نبا انثدح : لاق ركسع نب لهس نب دمحم انربخأ

 نب ةورع نع نارمع يا نب دلاخ ينثدح : لاق ناميلس وبا ناميلس نب دالخ

 اسلجم ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سلج ام :تلاق ةشئاع نع رييزلا

 : تلقف : تلاق ء تاملكب كلذ مح الإ « ةالص ىّلص الو ءائارق الت الو

 تمتح الإ ةالص ىلصت الو انارق ولتت الو اسلم سلجت ام كارأ هللا لوسر اي

 نمو « ريخلا كلذ ىلع عباط هل متخ اريخ لاق نم معن » : لاق تاملكلا ءالوبب

 .« كيلإ بوتأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال كدمحبو كناحبس :ةرافك هل نك ارش لاق

 يعازخلا ةملس وبأ انربخأ قاحسإ نب ركب وبأ انربخأ : لاقف ( ۳۰۹ ص ) و

 دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا . هب ناميلس نب دالخ انأ ةملس نب روصنم

 نع يمرضحلا ناميلس نب “دال انث ةملس وبأ انث : لاقف ( ۷۷ ص + + )

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةشئاع نع ةورع نع نارمع يأ نب دلاح

 تاملكلا نع ةشئاع هتلأسف تاملكب ملكت « لص وأ اسلجم سلج اذإ ناك ملسو

 ناك كلذ ريغب ملكت نإو ةمايقلا موي يلإ نيرلع اعباط ناك رغب ملكت نإ و :لاقف

 . ٠ كيلإ بوتأو كرقغتسأ تنأ الإ هلإ ال كدمحبو كناحبس + ةرافك

 دقو ناميلس نب دالخ الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر . حيحص ثيدح اذه

 . بيذبتلا بيذبع يف اک دينجلا نب نيسحلا نب يلع هقثو

 :( 480 ص ٣ جر هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا دبع نب ليعامسإ نع - داملا نبا : ينعي - ديزي نع ثيل انث سنوي انث

 . هاتتبثأ ام باوصلاو « دلاخ : لصألا يف ىر
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 ام » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ينغلب : لاق رفعج نبا

 كدمحبو مهللا كناحبس : موقي نأ ديري نيح لوقيف سلجم يف نوكي ناسنإ نم
 . « سلجلا كلذ يف ناك ام هل رفغ الإ ؛ كيلإ بونأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال

 نب بئاسلا ينثدح اذكه : لاق ةفيصخ نب ديزي ثيدحلا اذه تثدحف

 . ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ديزي
 :وه ةفيصخ نب ديزي ثيدحلا اذه تثدحف : لئاقلاو حيحص ثيدح اذه

 يف .لامكلا بيذهت يف ا هخويش |نم ديزي ذإ رفعج نب هللا دبع نب ليعامسإ
 . ليعامس] .ةمجرت

 :( 5٠١4 ص ۱۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 نب ةدبع نأ ىنعملا ةبيش يآ نب ناثعو يئارجرجلا متاح نب دمحم انثدح

 ةزرب يلأ نع ةيلاعلا يأ نع مشاه ينأ نع رانيد نب جاجخلا نع مهربخأ ناميلس
 اذإ هرحآب لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : لاق يملسألا
 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ ركدمحعو مهللا كناحبس » : سلجملا نم موقي نأ دارأ
 تنك ام الوق لوقتل كنإ « هللا لوسر اي : لجر لاقف . « كيلإ بوتأو كرفغتسأ

 . « سلجملا يف نوكي امل ةرافك » : لاق . يضم اميف هلوقت

 وهو رانيد نب جاجحلا الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر . نسح ثيدح اذه

 . ثيدحلا نسح
 . يحايرلا : وه ةيلاعلا وبأو . ينامرلا : وه مشاه وبأو

 ىلعي انثدح : هللا همحر لاقف ( ۳٦۷ ص ۲ + ) يمرادلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب - رانيد نبا : ينعي - جاجح انث ديبع نبل

 سلجملا يف ركذلا مدع نم بيهرتلا
 : ( ۲۰۲ ص ١١ جر هللا همحر دواد وبأ لاق
 نب ليهس نع ءايركز نب ليعامس] انربخأ زازبلا حابصلا نب دمحم انثدح
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 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ينأ نع هيبأ نع حلاص يأ

 لثم نع اوماق الإ ؛ هيف هللا نوركذي ال سلجم نم نوموقي موق نم ام » : ملسو

 . ( ةرسح ر ناكو رامح ةفيج

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 : ( ۳۱۳ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر يئاستلا مامإلا لاق

 ةبعش انثدح رماع وبأ انثدح راشب نب دمحم انئدح يبحي نب ايركز يريخأ
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يبآ نع ناوكذ نع ناميلس نع

 تناك الإ ؛ هيف هللا نوركذي ال اسلجم نوسلجي موق نم ام » : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . ؛ ةنجلا اولخد نإو ةمايقلا موي ةرسح مهيلع

 نع هيوري ةراتف حلاص يأ ىلع هيف فلتخا دقو ‹ حيحص ثيدح اذه

 يردخلا ديعس يا نع يرخأو ( ۲۰۲ ص +١ ج ) دواد ينأ دنع اک ةريره ينأ
 «هللا ءاش نإ رضي الو «ةليللاو مويلا لمع يف يناسنلا دنع افوقوم ىرخأو ءاعوفرم

 فقولا ةياور امأو « ةريره ينأو ديعس ينأ نع ىور حلاص ابأ نأ ىلع لمحيف

 . ملعأ هللاو . حجرأ عقرلا ةياور نإف ديعس يبأ نع

 مونلا دنعو ءاسملاو حابصلا راكذأ نم

 :( 105 ص ۱۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةريره يأ نع هيبأ نع ليهس انربخأ بيهو انربخأ ليعامسإ نب ىموم انثدح
 كب مهللا » : حبصأ اذإ لوقي ناك هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 : لاق يسمأ اذإو « روشنلا كيلإو تومن كبو ايحن كبو انيسمأ كبو انحبصأ

 . « روشنلا كيلإو تومن كبو ايمن كبو انيسمأ كب مهللا »
 انثدح نسح انثدح : ( 755 ص ١9 + ) هللا هجر دمحأ مامإلا لاقو

 هيلع هللا للص هللا لوسر نأ ةريره ينأ نع هيبأ نع حلاص يآ نب ليهس نع دامح

 .1(ميملعو :ةخسن يف )١(
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 كبو انيسمأ كبو انحبصأ كب مهللا » : حبصأ اذإ لوقي ناك ملسو هلآ ىلعو
 . « ريصملا كيلإو تومن كبو ايحن

 . ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 « نسح ثيدح اذه : لاقو ( 5658 ص ٩ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 يدلل قي لغ داوا رخ نب هللا ديني قيراط نم دست هنا ل دازأ هغو

 1 . فيعض وهو

 ممحبصأ اذإ ١ : رمألا ظقلب ( 1۳۷۲ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأو

 . نإ |( اولوقف
 : ( ۳۸۲ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق

 انثدح - محازم ينأ نبا وه - روصنم انثدح ملاص نب ةيواعم انربخأ

 ورمع نب ةعرز يلأ نع ثراحلا نب كلام نع روصنم نع ىلعي نب ىبحي ةايحما وبأ
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع يلجبلا ريرج نبا

 هلإ ال نأ دهشأو « ادمح كيلع ىنثأ تحبصأ : لقيلف ك دحأ حبصأ اذإ » : ملسو

 . © كلذ لثم لقيلف ىسمأ اذإو ءاثالث هللا الإ

 نب ةيواعم يئاسنلا خيش الإ ‹ حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه
 يف ( « اقودص| نوكي نأ وجرأ : ملسم لاقو . هب ساب ال : لاق دقو حلاص

 . بيذبتلا بيذبع

 : ( 505 ص ۱۳ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع مصاع نب ورمع نع ءاطع نب ىلعي نع مشه انربحتأ ددسم انثدح

 اذإ نهوقأ تاملكب ينرم < هللا لوسر اي : لاق قيدصلا ركب ابأ نأ ةريره يأ
 بيغلا ملاع ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا : لق » : لاق تيسمأ اذإو تحبصأ

 رش نم كب ذوعأ تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ « هكيلمو ءيش لك بر ةداهشلاو

 اذإو تيسمأ اذإو تحبصأ اذإ اهلق » : لاق « هكرشو ناطيشلا رشو يسفن

 . « كعجضم تذعأ
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 دقو مصاع نب ورمع الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . دمحأ هقثو

 نسح ثيدح اذه : لاقو ( 88ه ص ٩ + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 .(14ص +١ ) يسلايطلاو . ( ٠١ و ٩ ص ١ + ) دمحأ هجرخأو

 :( ٤۳۱ ص ١1١ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 :لوقي نائع نب نابأ عمس نمع دودوم وبأ انربخأ ةملسم نب هللا دبع انثدح

 ىلعو هيلع هللا ىلص لوسر تعم : لوقي - نافع نبا : ينعي - نافع تعم

 ضرألا يف ءيش هما عم رضي ال يذلا هللا مسب :لاق نم : لوقي ملسو هلآ

 «حبصي ىتح ءالب ةأجف هبصت مل ؛تارم ثالث ملعلا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو
 : لاق ۲ يسمي ىتح ءالب ةأجف هبصت مل ؛ تارم ثالث حبصي نيح املاق نمو

 « هيلإ رظني ثيدحلا هنم عمس يذلا لجرلا لعجف جلافلا نافع نب نابأ. باصأف
 ىلع نافع بذك الو نافع ىلع تبذك ام هللا وف ؟ يلإ رظنتكل ام |: هل لاقف

 تبضغ ينباصأ ام هيف ينباصأ يذلا مويلا نكلو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . اهوقأ نأ تيسنف

 دودوم وبأ ينثدح ضايع نب سنأ انربخأ يكاطنألا مصاع نب رصن انثدح
 ملسؤ هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ناثع نب نابأ نع بعك نب دمحم نع

 . جلافلا ةصق ركذي مل . هوحن
 زيزعلا دبع وهو دودوم ابأ الإ ؛حيحصلا لاجر هلاجر .حيحص ثيدح اذه

 خيش ماهبإ ثيدحلا رضي الو دواد وبأو نيعم نباو دمحأ هقثو دقو ناميلس ينأ نبا
 . يظرقلا بعك نب دمحم هنأ يفاثلا دنسلا نم فرع دقف لوألا دنسلا يف دودوم يأ

 نسح ثيدح : لاقو ( 58١ ص ٩ + ) يذمرتلا هجرمتأ ثيدحلا

 . حيحص بیرغ
 دانزلا ينأ نبا قيرط نم هاجرعخأ ( ۱۲۷۲ ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأو

 . هب « ناب نع هيبأ نع
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 . ( ۲٠١ ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأ اذكو

 : ( ۳۹۳ ص ۱۳ ج ) هللا همحر دواد وا لاق
 - باوج نبا :ينعي - صوحألا انربخأ يربنعلا مظعلا دبع نب سابعلا ةنثدح

 نع يلع |نع ةرسيم ينأو ثراحلا نع قاحسإ يبأ نع قيزر نب رامع انربخأ
 مهللا » : هعجضم دنع لوقي ناك هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 مهللا « هتيصانب ذآ تنأ ام رش نم ةماتلا كتاملكو « ميركلا كهج كهجوب ذوعأ ينإ

 اذ عفني الو كدعو فلخي الو كدنج مزه ال مهللا « متأملاو مرغلا فشكت تنأ

 . « كدمحيو كناحبس دجلا كنم دجلا

 روعألا هللا دبع نبا : وه ثراحلاو « ملسم طرش ىلع نسح ثيدح اذه

 دقو ليبحرش نب ورمع : وهو ةرسيم ينأب نورفم انه هنكل يبعشلا هبذك دقو
 . ناخيشلا هب جتحا

 : ( ؟85 ص ۱۳ ج ) هللا همحر دواد ويأ لاق

 نع نيسح ينثدح يلأ ينثدح دمصلا دبع انريخأ ملسم نب يلع انثدح

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نأ هثدح هنأ رمع نبا نع ةديرب نبا
 يلاقسو ينمعطأو يلاوآو ينافك يذلا هلل دمحلا ٠ : هعجضم ذأ اذإ لوقي ناك

 مهللا « لاح لك ىلع هلل دمحلا , لزجأف يناطعأ يذلاو « لضفأف يلع ّنم|يذلاو
 . ؛ رانلا نم كب ذوعأ ءيش لك هلإو هكيلمو ءيش لك بر

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه

 انثدح : لاقف ( ١80 ص ۸ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ملعملا : ينعي نيسح انثدح يلأ انثدح دمصلا دبع

 انثدح ةمديخ وبأ انثدح : لاقف ( ٠١١ ص ٠١ ب ) ىلعي وبأ هجرخأو

 . هب نيسح انثدح ينأ ينثدح : لاق دمصلا دبع

 : ( ۳٤۲ ص ٩ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 نب يعبر نع ريمع نب كلملا دبع نع نايفس انربخأ رمع ينأ نبا انثدح

 دارأ اذإ ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا للص يبنلا نأ نامما نب ةفيذح نع شارح
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 - وأ - عمجت موي كباذع ينق مهللا » : لاق مث هسأر تحت هدي عضو ماني نأ

 . . « كدابع ثعبت-

 . حيحص نسح ثيدح اذه

 .نسح وهف الإو «حيحص وهف رمع ينأ نبا عبوت نإ :نمحرلا دبع وبأ لاق

 ةنجلا لخد ؛ |تام مث توم ضرم يف نفاق اذإ تاملك

 : ( ۱۲٤١ ص ؟ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبا مامإلا لاق

 قاحسإ ينأ نع تايزلا ةزمح نع يلع|نب نيسحلا انثدح ركب وبأ انثدح
 هللا لوسر ىلع ادهش امهنأ ديعس يأو ةريره يبأ ىلع دهش هنأ ملسم ينأ رغألا نع
 .« ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال :| دبعلا لاق اذإ ٠ : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 :دبعلا لاق اذإو ءربكأ انو انأ الإ هلإ ال يدبع قدص :لجو زع هللا لوقي » :لاق

 هلإ ال : لاق اذإو ءيدحو انآ الإ هلإ ال يدبع قدص : لاق هدحو هللا الإ هلإ ال

 :لاق اذإو « يل كيرش الو انأ الإ هلإ ال يدبع قدص :لاق هل كيرش ال هللا الإ

 يلو كلملا يل انآ الإ هلإ ال يدبع قدص : لاق دمحلا هلو كلملا هل هللا الإ هلإ ال

 يدبع قدص : لاق « هللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو دمحلا

 . « يل الإ ةوق الو لوح الو انأ الإ هلإ ال

 :©””رفعج يبأل تلقف :لاق «همهفأ ل اعيش رغألا لاق مث :قاحسإ وبأ لاق

 . « رانلا هسمت مل هتوم دنع نهقزر نم » : لاقف ؟ لاق ام

 انثدح : هللا همحر لاقف ( ١4 ص ١١ + ) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 هللا همحر ىلعي وبأ لاقو . هب يلع! نب نيسح انثدح نابأ نب رمع نب هللا دبع

 انثدح ليمش نب رضنلا انثدح ليئارسإ يب نب قاحسإ انثدح : ( 7١ ص ) + ١١

 لاق : لاق ةريره ابأ تعمس : لاق رغألا تعمس : لاق قاحسإ يبأ نع ةبعش

 دبعلا قدصي ىلاعتو كرابت هللا نإ ١ : ملسو هلآ لعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . رقابلاب بقلملا « نيسحلا نب يلع نب دمحم ؛ وه رفعج وبأ (1)
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 اذإو يدبع قدص : لاق هل كيرش ال هللا الإ هلإ ال : لاق اذإ : نملوقي سمخ يف

 هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو يدبع قدص : لاق ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال : لاق

 دمحلا هلو كلملا هل هللا الإ هلإ ال : لاق اذإو « يدبع قدص : لاق هلل دمحلاو
 . « يدبع قدص : لاق

 اذإ ١ : لاق ةريره يأ نع رغألا نع رفعج وبأ ينثدحو : قاحسإ وبأ لاق
 حيحص ثيدح اذه . « رانلا لخدي مل تام مث هضرم يف نهلاق

 هاب الإ ةوق الو لوح ال لضف
 : ( ٠١۲ ص ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ريشب نع بيبح نب قلط نع رشب يلأ نع ةناوع وبأ انث دامح نب ىيحي انث
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل لاق : لاق رذ يأ نع يودعلا بعك نبا
 لوح ال و : لاق معن : تلق « ؟ ةنجلا زوتك نم زنك يف كل لهو : ملسو
 . « هللاب الإ ةوق الو

 . حيحص ثيدح اذه

 .هب ةناوع وبأ انث نافع انث ( ١7١ ص .ه + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 : ( ۱١۹٩ ص هج ) هللا همحر دمحأ مامالا لاقو

 تماصلا نب هللا دبع نع عساو نب دمحم نع رذنملا وبأ مالس انث نافع انث

 بحب : ينرمأ عبسب ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يليلخ ينرمأ : لاق رذ ينأ نع
 وه نم ىلإ رظنأ الو ينود وه نم ىلإ رظنأ نأ يلرمأو « مهنم وندلاو نيكاسملا
 ينرمأو « اعيش ادحأ لأسأ الأ ينرمأو « تربدأ نإو محرلا لصأ نأ ينرمأو « يقوف
 نأ ينرمأو « مثال ةمول هللا يف فاحأ الأ ينرمأو « ارم ناك نإو قحلاب لوقأ نأ

 . شرعلا تحت زنك نم نينإف هللاب الإ ةوق الو لوح ال : نم راكأ
 . نسح ثيدح اذه

 : ( مالا ) هللا هر دمحأ مامإلا لاق

 نع دايز نب ليمك نع قاحسإ يلأ نع رمعم انربخأ قازرلا دبع انثدح

 ففي



 يف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم يشمأ تنك : لاق ةريره يأ

 : لاق نم الإ نورثكملا كله « ةريره ابأ اي 9 : لاقف « ةنيدملا لهأ ضعبل لفن
 هيدي نيبو هراسي نعو هنيمب نع هفكب اح تارم ثالث « اذكهو|اذكهو اذكه

 زاك ىلع كلدأ الأ « ةريره ايأ ايو : لاقف ءةعاس ىشم مث « ؟ مه ام ليلقو و

 ةوق الو لوح ال:لق » |: لاق هللا لوسر اي لب : تلقف « ؟ ةنجلا زونك نم

 له <« ةريره ابأ ايو : لاقف ء ةعاس ىشم مث « هيلإ الإ هللا نم ًاجلم الو هللاب الإ

 هلوسرو هللا : تلق © ؟ ساتلا ىلع هللا قح امو « هللا ىلع سانلا قح ام يردت

 اولعف اذإف اعيش هب اوكرشي الو هودبعي نأ سانلا ىلع هللا تح نإف 9 : لاق . ملعأ

 . « مهبذعي الأ هيلع, قحف كلذ

 : ( ٠۲١ ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 دايز نب لیمک | نع قاحسإ يلأ نع قيزر نب رامع انث مدآ نب ىسحي انث

 . هلثم هب

 دقو دايز نب ليمك الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر . حيحص ثيدح اذه

 « يلع باحصأ نم ةقث وهو يضفار : رامع نبا لاقو « دعس نباو نيعم نبا هقثو

 . بيذبتلا بيذبت نم ارصتخم ها. ءافعضلا يف نابح نبا هركذو

 انأ دواد نب ناميلس انث ٥۲۰(: ص۲ ج هللا همر دحأ مامالا لاقو

 نع ثدح دايز نب ليمك تعمس : لاق سباع نب نيمحرلا دبع نع ةبعش

 زنك ىلع كلدأ الآ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يأ

 هبسحأ : لاق « هللاب الإ ةوق الو لوح ال و : لاق ىب : تلق « ؟ ةنجلا زونك نم

 . « ملستساو يدبع ملسأ : لجو وع هللا لوقي » : لاق

 نب ءايركز نب مساقلا انربخأ ١(: 585 ص ) ةليللاو مويلا يف يئاسنلا لاقو

 نع ليئارسإ نع ىسوم نب هللا دبع انثدخ : الاق ناميلس نب دمحأو رانيد

 عم يشمأ انأ انيب : لاق ةريره يبأ نع يعخنلا دايز نب ليمك نع قاحسإ يأ

 نع كلدأ الأ « ةريره ابأ ايو : : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . « هيلإ الإ هللا نم ءاجنم الو هلاب الإ ةوق الو لوح ال ؟ ةنجلا زونك نم زنك
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 هبجعي ام ىأر اذإ ريبكتلاب هللا ركذي

 ١8(: ص 4١ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 روصنم نع ريرج انثدح :الاق نيعأ نب ةمادق نباوأ ةبيش يا نب ناهع انثدح

 هللا لص يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق |سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع رذ نع

 ضرعي - هسفن يف دجي اندحأ نإ « هللا لوسر اي : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ا كأ هللا » : لاقف « هب ملكتي نأ نم هيلإ بحأ ُةَمَمَح نوكي نآل - ءيشلا

 و ةينوسرلا لا هذيك درب يذلا هلل دمي رك ذا رك
 « هديك در ١ ناكم « هرمأ درو : ةمادق نبا لاق

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 : هللا همحر لاقف ( 5١ ص ) ةليللاو مويلا يف يلاسنلا هجرخأ ثيدحلا

 روصنم نع نايفس انثدح : لاق نمحرلا دبع انثدح : لاق ىلع نب ورمع انربخأ

 . هب سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع رذ نع شمعألاو

 انربخأ :لاق دواد وبأ انربخأ :لاق ناليغ نب دومحم انربخأ :هللا همحر لاقو

 . هب سابع نبا نع ًدادش نب هللا دبع نب رذ عمس شمعألاو روصنم نع ةبعش
 نايفس نع عيكو انث : هللا همحر لاقف ( 7١5 ص ١ + ) دمحأ هجرخأو

 . هب ينادمحلا هللا دبع نب رذ نع روصنم نع

 روصنم نع ريرج قيرط نم ةالصلا يف يزورملا رصن'نب دمحم هجرخأو
 نع ةبعش قيرط نمو . هب روصنم نع يروثلا : وهو نايفس قيرط نمو . هب
 . هب ناميلسو روصنم

 هللا الإ هلإ ال لضف

 :( 48 ص ٠١ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 مساقلا نب ديلولا انربخأ يدادغبلا يلادصلا ديز نب ىلع نب نيسحلا انثدح

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع مزاح ينأ نع ناسيك نب ديزي نع يلادمحلا

 فحل



 ؛ اصلخم طق هللا الإ هلإ ال : دبع لاق ام و : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 . « رئابكلا تبنتجا ام شرعلا ىلإ يضفت ىتح ءامسلا باوبأ هل تحقف الإ

 . هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه

 : ( ۳۹۵ ص ۷ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 رماع ينثدح دعس نب ثيل نع كرابملا نبا انربخأ رصن نب ديوس انثدح

 ورمع نب هللا دبع تعم : لاق يلبحلا مث يرفاعملا نمحرلا دبع ينأ نع ىبحي نبا
 هللا نإ » :لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر تعم :لوقي صاعلا نبا

 ةعست هيلع رشنيف « ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر ىلع يتمأ نم الجر صلخيس
 ؟ائيش اذه نم ركتتأ : لوقي مث رصبلا دم لثم لجس لك « الجس |نيعستو
 : لوقيف ؟ رذع كلفأ : لوقيف « بر اي ال : لوقي ؟ نوظفاحلا يتبتك كملظأ

 جرختف « مويلا كيلع ملظ ال هنإو ةنسح اندنع كل نإ ىلب : لوقيف « بر اي ال

 : لوقيف « هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : اهيف ةقاطب

 : لاقف ؟ تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه ام « بر اي : لوقيف « كنزو رضحأ

 تالجسلا تشاطف ةفك يف ةقاطبلاو ةفك يف تالجسلا عضوتف :لاق ملظت ال كنإف

 . 2 ءيش هللا مسا عم لقني الو ةقاطبلا تلقثو

 | . بيرغ نسح ثيدح اذه

 « هانعمب هوحن داتسإلا اذهب ىبحي نب رماع نع ةعيهل نبا انربخأ ةبينق انثدح

 . ةعطقلا : ةقاطبلاو

 . حيحص ثيدح اذه

 .( ۱٤۳۷ ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلاو

 :( 5685 ) هللا هحر دمحأ مامإلا لاق

 نع ريهز نب بعقصلا نع ديز نب دامح انثدح برح نب ناميلس انثدح

 ورمع نب هللا دبع نع راسي نب ءاطع نع “"هنظأ : دامح لاق ملسأ نب ديز

 لهأ نم لجر هءاجف « ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع انك : لاق

 . مزجلاب ريهز نب بعقصلا ثيدح نم يتأيسف ء نظلا اذه رضي ال )١(
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 عضو دق اذه مكبحاص نإ الأ : لاقف جابيدلاب ةرورزم ناجيس ةبج هيلع ةيدابلا
 عار لك عقريو سراف نب سراف لك عضي نأ ديري :لاق «سراف نب سراف لك

 هتبج عماجمب ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذحاف : لاق « عار نبا

 هللا ىلص احون هللا يبن نإ ١ :لاق مث « لقعيال نم سابل كيلع ىرأ الأ » :لاقو

 نيتنثاب كرما ؛ ةيصولا كيلع صاق يلإ : هبال لاق ةافولا هترضح ال « ملسو ميلع

 عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا نإف هللا الإ هلإ الب كرمآ : نيتنثا نع كابنأو

 يللا الإ هلإ ال نهب تحجر ؛ةفك يف هللا الإ هلإ ال تعضوو ةفك يف تعضو ول
 هللا الإ هلإ ال نهتمصق ةمهبم ةقلح نك عبسلا نيضرألاو عبسلا تاومسلا نأ ولو
 كرشلا نع كابتأو « قلخلا قزري اهبو ءيش لك ةالص اهنإف هدمحبو هللا ناحبسو

 ؟ ربكلا امف هانقرع دق كرشلا اذه « هللا لوسر اي :ليق وأ :تلق :لاق « ربكلاو

 :لاق و الو : لاق ؟ نانسح ناكارش امه ناتنسح نإلعن اندحأل نوكي نأ :لاق

 اندحأل نوكي تأ وه ربكلا : لاق ؛ ال » ؛ لاق ؟ اهسبلي ةلح اندحأل نوكي نأ
 ؟ هيلإ نوسلجي باحصأ اندحأل نوكي نأ وهفأ : لاق « ال ١ ,: لاق ؟ اهبكري ةباد
 .« سانلا صمغو قحلأ هفس  :لاق ؟ ربكلا امف هللا لوسر اي :ليق « ال ۰ :لاق

 يأ انثدح ريرج نب بهو انثدح : ( ۷٠١١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 .ارصتخم هب راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع ثدحي ريهز نب بعقصلا اتثدح

 . حيحص ثيدح اذه

 : ۷٥۰ ) هللا همر دمحأ مامإلا لاق

 بويأ يبأ نع تباث نع - ةملس نبا : ينعي - دامح انثدح نافع انثدح

 نأ ول : فون لاقف اعمتجا - صاعلا نبا : ينعي - ورمع نب هللا دبعو افوت نأ

 يف هللا الإ هلإ ال تعضوو « نازيملا ةفك يف عضو اهيف امو ضرألاو تاومسلا
 اقبط نك نبيف امو ضرألاو تاومسلا نأ ولو « نهب تحجرل ؛ ىرخألا ةفكلا
 . لجو زع هللا ىلإ يبتنت ىتح نيتقرخل هللا الإ هلإ ال : لجر لاقف ديدح نم

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انيلص : ورمع نب هللا دبع لاقف

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص ءاجف « عجر نم عجرو بقع نم بقعف برغلا ملسو
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 مكبر اذه نيملسملا رشعم اورشبأ 9 : لاقف هيتبكر نع هبايث رسحي داك دقو ملسو
 ةضيرف اوضق يدابع ءالؤه :لوقي ةكئالملا هب يهابي ءامسلا باوبأ نم اباب حتف دق

 . « ىرخأ نورظتني مهو

 انثدح ىسوم نب نسح انثدح : ( 50/61 ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 نب هللا دبعو فون نع يدزألا بويأ يأ نع يئانبلا تباث نع ةملس نب دامح

 ذاك نإو : دازو . هلثم ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبتلا نع صاعلا نب ورمع
 . سفنلا هزفح دقو هيتبكر نع هبوث رسحي

 . حيحصلا لاجر هلاجر ‹ حيحص ثيدح اذه

 رافغتسالا لضف

 : ( ٠٠۴۳ ص و + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع ميكح نب عاقعقلا نع نالجع نبا نع ثيللا انريخأ ةبيتق انثدح
 نإ » :لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره ينأ نع حلاص يأ
 باتو رفغتساو عزت وه اذإف « ءادوس ةتكن هبلق يف تتكن « ةئيطخ أطخأ اذإ دبعلا
 الك 8 :هللا ركذ يذلا نارلا وهو هبلق ولعت يتح اهيف ديز ؛ داع نإو « هبلق لقص
 . ؛ « نوبسكي اوناك ام مہبولق ىلع نار لب

 . نسح ثيدح اذه : نمحرلا دبع وبأ لاق

 1١41١8(. ص ۲ ج ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 : ( ۷۹۳۹ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 مكح نب عاقعقلا نع نالجع نب دمحم انربخأ يسيع نب ناوفص انثدح

 : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع حلاص يأ نع
 ؛رفغتساو عزنو بات نإف « هبلق يف ءادوس ةتككن تناك ؛ بنذأ اذإ نمؤملا نإ »

 لجو زع هللا ركذ يذلا نيرلا كاذ هبلق ولعي ىتح تداز داز نإو هبلق لقص
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 . « « نوبسكي اوناك اه مهبولق ىلع نار لب الك 8 : نارقلا يف

 . نسح ثيدح اذه

 . حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو ( 757 ص ٩ ج ) يذمرتلا هجرخأ

 :(1784 ص ۲ + ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 اش يبأ اٿ يصمحلا راتيد نب ريثك نب ديعس نب ناهتع نب ورمع انثدح
 هللا ىلص يبنلا لاق : لوقي رسب نب هللا دبع تعمس قرع نب نمحرلا دبع نب دمحم

 « اريثك ارافغتسا هتفيحص يف دجو نمل ىلوط » : مّلسو هلآ ىلعو هيلع
 . تاقث نويصمح هلاجرو . حيحص ثيدح اذه

 . ( ۳٠١ ص ) ةليللاو مويلا لمع يف يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 ليلهتلاو ريبكتلاو ديمحتلاو حيبستلا لضف
 : ( 72. ص ۳٣ + ) هللا همحر يئاستلا مامإلا لاق

 سيرد نبا نع مدآ نب ىح انثدح : لاق يذمرتلا مازح نب ىسوم انربخأ

 تباث نب ديز نع حلفأ نب ريثك نع نيريس نب دمحم نع ناسح نب ماشه نع
 ند ا نيئالثو اثالث ةالص لك ربد اوحبسي نأ اورمأ :لاق
 هللا لوسر مكرمأ : هل ليقف همانم يف راصنألا نم للجر يتوأف « نيثالثو اعبرأ
 اودمحتو نيثالثو اثالث ةالص لك ربد اوحبست نأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 نيرشعو اسمح اهولعجاق : لاق معن : لاق ؟ نيثالثو اعبرأ اوربكتو نيثالثو اثالث
 ريا رمل يراوح كيتا ع ل اهيف اولعجاو
 « كلذك اهولعجا و : لاقف هل كلذ

 دقو حلفأ نب ريثك الإ AE امر عجم يلح د
 . يفاسنلا هقث

 لاقف ةوطع مهاربإ قيقحتب ( 474 ص ه + ) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 نب ماشه نع يدع يآ نبا انثدح فلخ نب ىي انثدح : هللا هجر يذمرتلا
 . هب « ناسح
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 حيحص ثيدح اذه : يذمرتلا لاق مث

 ان : هللا همحر لاقف ( ۳۷۰ ص ١ + ) هللا هر ةميزخ نبأ هجرخأو

 ( ج ) هب ناسح نب ماشه انربخأ رمع نب ناهع انثدح ديعس نب هللا ديبع ةمادق وبأ

 . هب « ماشه |انئدح يفقنلا انربخأ نسحلا نب نيسحلا انثدحو

 . ( ۱۸٤ ص هج ) دمحأ هجرعأو
 . ( 1١١8 ص ۲ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأو
 هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :لاقو (؟5” ص ۱ ج) ملاجلاو

 بهذ : ةريره يلأ نع حلاص يبأ نع يمس ثيدح ىلع اقفتا امإو « ظفللا اذهب

 . ةدايزلا هذهو ايؤرلا ابيف سيلو ءروجألاب |روثدلا لهأ
 : ( 488 ص ) ةليللاو مويلا لمع |يف هللا همحر ّيئاسنلا مامإلا لاق
 انربخأ : لاق « انربخأ ينأ |: لاق قيقش نب نسح نب يلع|نب دمحم انربخأ

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يأ نع حلاص يأ نع شمعألا نع ةزمح وبأ

 هللا ناحبس : تأدب نبتيأب يلابت ال عبرأ مالكلا ريخ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع

 . «ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو
 «هقثو دقو اسنلا خيش الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . فرطم نب دمحم يركسلا : وه ةرمح وبأو ء ورم ثّدحم هنأب مكاحلا هفصوو

 : ( 488 ص ) ةليللاو مويلا لمع : يف هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاق

 نع شمعألا انثدح : لاق ليضف نبا انثدح : لاق رذنملا نب يلع انربخأ

 لاق : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا باحصأ ضعب نع حلاص ينأ

 كرضي ال عبرأ هللا ىلإ مالكلا بحأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 . «ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : تأدب نيب

 لاق دقو رذنملا نب يلع الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه

 ةريره وبأ هنأ رهاظلا نأ ىلع رضي ال يباحصلا ماهبإو .ةقث قودص هنإ :متاح وبأ

 . مدقتملا ثيدحلا يف اک
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 : ( 486 ص ) ةليللاو مويلا لمع يف هللا همحر يناسنلا مامإلا لاق

 نع ليئارسإ نع يدهم نب نمحرلا دبع انثدح : لاق يلع نب ورمع انربخأ
 يبنلا نع يردخلا ديعس ينأو ةريره يأ نع يفنحلا اص ينأ نع ةرم نب رارض
 هللا ناحبس :اعبرأ مالكلا نم ىفطصا هللا نإ » :لاق ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص
 نورشع هل بتك « هللا ناحبس : لاق نمف « ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو
 : لاق نمو « كلذ لمف ربكأ هللا : لاق نمو « ةئيس نورشع هنع تطحو ةنسح
 ؛ هسفن لبق نم نيملاعلا بر هلل دمحلا : لاق نمو « كلذ لئمف هللا الإ هلإ ال

 (  ةكيس نوثالث هنع تطحو ةنسح نوثالث هل بتك

 نمحرلا دبع :همسا يفنحلا خلاص وبأو «ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه
 . سيق نبا

 نمحرلا دبع انث :لاقف ۳١۲( ص ۲ ج) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 ليئارسإ انأ قازرلا دبع ان : لاقف : ( ۳٠۰ ص ) و . هب ليئارسإ انث يدهم نب
 ..ةرم نب رارض :.وه نانس وبأو « هب نانس يا نع

 . هب يدهم نب نمحرلا دبع قيرط نم ( 550 ص *” + ) هجرخأو
 . هب قازرلا دبع قيرط-نم ( ۴۷ ص ) و

 1١١869(: ص ١ ج ) هللا همحر هجام نب هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 ىسيع يا نب ىسوم نع ديعس نب ىبحي ينثدح فلخ نب ركب رشب وبأ انثدح
 :لاق ريشب نب نامعنلا نع هيعأ نع وأ هيبأ نع هللا دبع نب نوع نع ؟”ناحبطلا
 هللا لالج نم نوركذت ام نإ » : مّلسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ركذت لحنلا يودك يود ن « شرعلا لوح نفطعني ديمحتلاو ليلهتلاو حيبستلا
 . « هب رّكذي نم هل لازي ال وأ هل نوكي نأ مدحأ بحي امأ « اهبحاصب

 دقو « فلخ نب ركب الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 )١( بيرقتلاو « بيذهتلا بيذهتو ؛ لامكلا بيذهت يلو « هجام نبا يف [ ناححطلا ] اذك «
 وه طاّنملا نأ رهاظلاف « بيذهتلا بيرقت يف هطبض ءاجو « [ طائحلا ] : ةصالخلاو

 هللاو . باوصلا أعلم 
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 . بيذهتلا بيذهت يف م ةقث : متاح وبأ لاق

 : وه هوبأف ‹ ةقث امهالكف ؟ هيخأ نع مأ هيبأ نع وهأ نوع ددرت رضي الو

 نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع : وه هوخأو « دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع
 . ةعبسلا ءاهقفلا دحأ دوعسم

 (؟57 ص ١ +) ةنسلا باتك يف مصاع يأ نب رمع نب دمحأ مامإلا لاق

 : هللا هجر

 نب هللا دبع انثدح ملسم نب ديلولا انث يطوحلا ةدجن نب باهولا دبع انث

 : لاق دوسألا ""مالس وبأ انث : الاق رباج نب ديزي نب نمحرلا ديعو “ءالعلا
 لاق : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يعار ىملس وبأ ينثدح

 هلإ ال : نازيملا يف نهلقثأ ام خب خب ٠ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر

 .« هبستحيف ءرملل قوتي حلاصلا دلولاو ربكأ هللاو هلل دمحلاو هللا ناحبسو هللا الإ

 لاقف ( 451 صال + ) دعس نبا هجرخأ دقو . حيحص ثيدح اذه

 انثدح ملسم نب ديلولا انثدح يقشمدلا نمحرلا دبع نب ناميلس انربخأ : هللا همحر

 انثدح : الاق ربز نب ءالعلا نب هللا دبع نع “باج نب ديزي نب نمحرلا دبع
 ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر يعار ىملس ابأ تعم : لاق دوسألا مالس وبأ

 تعم : لوقي ةفوكلا دجسم يف هتيقلو : هثيدح يف رباج نبا لاق ملسو هلآ
 يف نهلقثأ ام سمخل خب خب » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر
 قوتي حلاصلا دلولاو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل دمحلاو هللا ناحبس : نازيملا

 . € هبستحيف تحيف ءرملل

 : مالس يلأ ىلإ ىرخأ قيرط
 ىح انث نابأ انث نافع انث : ( 845 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 .دعس نبأ تاقبط يف هآرتس ۴ هانتبثأ ام باوصلاو «ىلعألا دبع نب هللا دبع :لصألا يف 0(

 , يشبحلا روطمم : وه (؟)
 . هللا دبعو : باوصلاو « هللا دبع نع (*)
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 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوم نع مالس يأ نع ديز نع ريثك ينأ نبا
 سم خب خب » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملسو هلآ
 دلولاو هلل دمحلاو هللا ناحبسو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال : نازيملا يف نهلقثأ ام
 ؛نبب انقيتسم هللا يقل نم سمخب خب خب » :لاقو « هدلاو هبستحيف قوتي حلاصلا
 .© باسحلاو توملا دعب ثعبلاو رانلاو ةنجلابو رخآلا مويلاو هللاب نمؤي :ةنجلا لخد

 ةدايزلا يف فقوتن نحف « ثيدحتلاب حرصي ملو سّلدم ريثك يأ نب ىي
 . (هدلاو هبستحيف » : هلوق دعب نم يهو

 « تنأ الإ هلإ ال كناحبس »

 :( ١79 ص ) ليللا مايق ايف هللا همحر يزورملا رصن,نب دمحم مامإلا لاق
 نب دمحم نع ءاذحلا دلاخ نع بيهو انث يموزخنا انربخأ قاحسإ انثدح

 يف لوقي ملسو هلا لغو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع دابع
 .« تنأ الإ هلإ ال كناحبس ١ : هدوجس يف ليللا ةالص

 . حيحص ثيدح اذه

 . بيذهتلا بيذهت يف هتمجرت ةملس نب ةريغم : وه يموزخناو
 : هللا همحر لاقف ( ٠١١١ ص ۲ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأ ثيدحلا

 , هب « بيهو انث يمعلا دسأ نب ىلعم انث زيزعلا دبع نب يلع |انثدح

 « سودقلا كلملا ناحبس »

 :( +05 ص ٣ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 رذ نع يمايلا ديبزو ليهك نب ةملس نع ةبعش انث رفعج نب دمحم انث
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نبا نع
 «( نورفاكلا امأي لق د( لعألا كبر مسا حبس 9 : رثولا يف أرقي ناك هنأ
 كلملا ناحبس سودقلا كلملا ناحبس » : لاق ملس اذإف « دحأ هللا وه لق طر
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 . هتوص اهب عفرو « سودقلا كلملا ناحبس سودقلا

 ىزبأ نب نمحرلا دبع نباو « حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 . دنسملا يف هب احرصم ءاج اک ديعس : وه

 :( 505 ص 8 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 تعمس : لاق ةبعش ينثدح : لاق جاجحو ةبعش انث رفعج نب دمحم انث

 نمحرلا دبع نع ةرارز تعمس : لاق :هثيدح يف جاجح لاق ةرارزإنع ثدحي ةدانق
 مسا حبس ب رتوي ناك هنأ ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نع ىزبأ نبا

 . ( ىلعألا كبر
 . حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 انأ مامه انث زهب انثدح : ( 505 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو
 هللا ىلص يبتلا نع هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس نع ةرزع نع ةدانق

 لق »و م 4 لعألا كبر مسا حبس ظ ب رتولا يف أرقي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع
 ناحبس و : لاق ملس اذإ ناكو « دحأ هللا وه لق ظو | « نورفاكلا اهأي

 . اثالث اهوطي « سودقلا كلا

 : ( ۲۹۳ ص ۸ + ) هللا همحر يتاسنلا مامإلا لاق
 هللا لص يبنلا نأ سنأ نع صفح نع فلخ انثدح : لاق ةبينق انثدح

 ملع نم كب ةوعأ ينإ مهللا » ::تاوعدلا هذبب وعدي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع
 مهللا » : لوقي مث « عبشت ال سفنو « عمسي ال ءاعدو ؛ عشخي ال بلقو « عفنب ال

 . « عبرألا ءالؤه نم كب ذوعأ يلإ
 . ةفيلخخ نب فلخو « سنأ يبخأ نبا : وه صفح
 نافع انث : لاقف ( ۲۸۳ ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 . هب ؛ سنأ|نع رمع نب صفح نع ةفيلخ نب فلخ انث
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 لماك وبأ انثو زبب انث : ( ۱۹۲ ص  ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ سنأ نع ةدانق نع ةملس نب دامح انث : الاق

 « عفري ال لمعو « عمسي ال لوق نم كب ذوعأ يلإ مهللا » : لوقي تاك ملسو

 . « عفني ال ملعو « عشخي ال بلقو

 دامس انث یسوم نب نسح انث : ( ۲٠۰ ص ۲ + ) هللا همحر دمحأ لاقو
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ةداتق نع ةملس نبا

 « عفري ال لمعو « عفني ال ملع نم كب ذوعأ يلإ مهللا ١ : لوقي ناك ملسو
 . « عمسي ال لوقو « عشخي ال بلقو

 رصن وبأ انثدح : هللا همحر لاقف ( ۲۳۲ ص ه + ) ىلعي وبأ هجرعحأو

 . هب ,دامحأ انثدح جاجحلا نب مهاربإ انثدح : لاق مث . هب دامح اتثدح راما

 : سنأ ىلإ ةثلاث قيرط
 انربخأ : ( ۷۸ ص <-ج ) هللا همحر متاح وبأ نابح نب دمحم مامإلا لاق

 :لاق ىلعألا دبع نب مره انثدح :لاق مركم ركسعب ىسوم نب دمحم نب هللا دبع

 يبنلا نع كلام نب نأ انثدح : لوقي ينأ تعمس : لاق ناميلس نب رمتعم انثدح

 « عمسي ال ءاعد نم كب ذوعأ ينإ مهللا » : لاق هنأ ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 . « عشخي ال بلق نم كب ذوعأو

 ناديعب بلقملا وه ىموم نب دمحم نب هللا دبعو « حيحص ثيدح اذه

 دحأ ناك : بيطخلا لاق ( ۳۷۸ ص ٩ + ) دادغي خيرات يف هتمجرت يزاوهألا
 . تابثألا ظافحلا

 : ( ؟84 ص مل ج ) هللا هحر يتاسنلا مامإلا لاق

 نع نايفس انأبنأ : لاق نمحرلا دبع انثدح : لاق نانس نب ديزي انربحأ
 هللا لص يبنلا نأ ورمع نب هللا دبع نع ليذحلا ينأ نب هللا دبع نع نانس يأ
 يشن ال بلق نمو ؛عفني ال ملع نم : عبرأ نم ذوعتي ناك ملسو هلا ىلعو هيلع
 . عبشت ال سفنو , عمسي ال ءاعدو
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 لاق دقو نانس نب ديزي الإ ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه

 . يناسنلا هقثوو «ةقث قولص وهو هنع تبتك : متاح يا نبا

 . ةرم نب رارض وه :نانس وبأو

 ملظلاو رقفلا نم ةذاعتسالا

 : ( 1407 ص ٤ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 نع هللا دبع نب ؟”قاحسإ انأبنأ دامح انربخأ ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 :لوقي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا نأ ةريره ينأ نع راسي نب ديعس
 .«ملظأ وأ ملأ نأ نم كب ذوعأو «ةلذلاو ةلقلاو رقفلا نم كب ذوعأ يلإ مهللا»

 . ملسم طرش ىلع < حيحص ثيدح اذه

EAE O هجرخأ ثيدحلا 
 . ( 1758 ص ۲ + ) هجام نباو
 . ( ۲۳١ ص ) درفملا بدألا يف يراخبلاو
 . ( ۱٤۲١ ص ۳ + ) ءاعدلا يف يلاربطلاو

 ربقلا باذع نمو لاجدلا ةسف نم ةذاعتسالا

 : ( ١4 ص  ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 ءاطع نب ورمع نب دمحم نع بئذ يبأ نبا انأ : لاق نوراه نب ديزي انث
 : تلاقف ياب لع تمعطتساف ةيدوبي تءاج : تلاق ةشئاع نع ناوكذ نع

 لزأ ملف : تلاق . ريقلا باذع ةنتف نمو « لاجدلا ةنتف نم هللا كذاعأ ينومعطأ
 هدا لوسر اي :تلقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر ءاج ىتح اهسبحأ
 نم هللا كذاعأ : لوقت : تلق ٠ ؟ لوقت امو » : لاق ؟ ةيدوهيلا هذه لوقت ام

 هللا ىلص هللا لوسر ماقف : ةشئاع تلاق . ربقلا باذع ةنف نمو « لاجدلا ةنتف

 . ةحلط يأ نب هللا دبع ني قاحسإ : وه )١(
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 باذع ةنتف نمو « لاجدلا ةنتف نم هللاب ذيعتسي ادم هيدي عفرف ملسو هلآ ىلعو هيلع
 هومكر ذحأسو هنم هتمأ رذح دق الإ يبن نكي مل هنإف لاجدلا ةنتف امأ » :لاق مث ىبقلا
 هينيع نيب بوتكم روعأب سيل لجو زع هللاو روعأ هنإ « هنمأ يبن هرذحي مل اريذحت
 لجرلا ناك اذإف «نولأست ينعو نونتفت يبف ربقلا ةنتف اماف «نمؤم لك هؤرقي رفاك
 :لوقيف ؟ تنك مف : هل لاقي مث ء فوعشم الو عرف ريغ هربق يق سلجأ حاصلا
 هللا لوسر دمحم : لوقيف ؟ مكيف تاك يذلا لجرلا اذه ام : لاقيف . مالسإلا يف
 هانقدصف « لجو زع هللا دنع نم تانيبلاب انءاج ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص
 ىلإ رظنا : هل لاقيف اضعب اهضعي مطحي اهبلإ رظنيف « رانلا لبق ةجرف هل جرفيف
 « اهيق امو اهترهز ىلإ رظنيف ةنجلا ىلإ ةجرف هل جرفي مث « لجو زع هللا كاقو ام
 هيلعو « تم هيلعو « تنك نيقيلا ىلع : لاقيو . اهنم كدعقم اذه : هل لاقيف
 لاقيف افوعشم اعرف هربق يف سلجأأ اءوسلا لجرلا ناك اذإو . هللا ءاش نإ ثعبت
 ؟ مكيف ناك يذلا لجرلا اذه ام : لاقيف يردأ ال : لوقيف ؟ تنك مف : هل
 ةنجلا لبق ةجرف هل .جرفتف « اولاق ؟ تلقف الق نولوقي سانلا تعمس : لوقيف

 « كنع لجو زع هللا فرص ام ىلإ رظنا : هل لاقيف اهيف امو اهترهز ىلإ رظنيف
 كدعقم اذه : هل لاقيو اضعب اهضعي مطخي ابيلإ رظنيف رانلا لبق ةجرف هل جرفي مث
 لاق « بذعي مث « هللا ءاش نإ ثعيت هيلعو « تم هيلعو « كشلا ىلع تنك اهنم
 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةريره يلأ نع راسي نب ديعس ينثدحف : ورمع نب دمحم
 : اولاق حلاصلا لجرلا ناك اذإف ةكتالملا هرضحت تيملا نإ » : لاق ملسو هلا ىلعو
 يرشبأو ةديمح يجرعاو « بيطلا دسجلا يف تناك ةبيطلا سفتلا اهتيأ يجرحا
 جرعي مث « جرخت ىتح كلذ اهل لاقي لازي الف ‹ نابضغ ريغ برو ناحيرو حورب
 سفتلاب ابحرم : لاقيف نالف : لاقيف ؟اذه نم : لاقيف هل حتفتسيف ءامسلا ىلإ اهب
 برو ناميرو حورب : لاقيو يرشبأو |ةديمح يلخدا بيطلا دسجلا يف تناك ةبيطلا
 هللا ابف يتلا ءامسلا ىلإ اهب يهتني ىتح كلذ اهل لاقي لازي الف « نابضغ ريغ
 يف تناك ةئيبخلا سفنلا اهتيأ يجرحلا : اولاق ءوسلا لجرلا ناك اذإف « لجو زع
 جاوزأ هلكش نم رخآو قاسغو ممحب يرشبأو |ةميمذ هنم يجرحلا « ثيبحلا دسجلا
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 : لاقيف اهل حتفتسيف ءامسلا ىلإ اهب جرعي مث جرخت ىتح كلذ اهل لاقي لازي امف
 « ثيبخلا دسجلا يف تناك ةئيبخلا سفنلاب ابحرم ال : لاقيف نالف : لاقيف ؟اذه نم

 ىلإ ريصت مث ءامسلا نم لسرتف « ءامسلا باوبأ كل حتفي ال هنإف ةميمذ يعجرا

 .ءاوس ةشئاع ثيدح يف املثم دريو « ... هل لاقيف حلاصلا لجرلا سلجيف «ربقلا

 امهضعب ةريره يلأ ثيدح اذكو ةشئاع ثيدحو « حيحص ثيدح اذه

 . نيرخآ نيهجو نم حيحصلا يف

 تافآلا ضعب نم ةذاعتسالا

 :( 4١١ ص ؛ ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 هللا ىلص يبنلا نأ سنأ نع ةداتق انربخأ دامح انأبنأ ليعامسإ نب ىسوم انثدح

 ماذجلاو نونجلاو صربلا نم كلب ذوعأ ينإ مهللا » : لوقي ناك ملسو هلآ ىلعو هيلع
 € ماقسألا ءويسو

 1 ملسم طرش لع ‹ حيحص ثيدح اذه

 حراوجلا ضعب رش نم ةذاعتسالا

 : ( 508 ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق
 انثدحو ( ح ) ريبزلا نب هللا دبع نب دمحم انربخأ لبتح نب دمحأ انثدح

 لكش نب ريتش نع يسبعلا لالب نع سوأ نب دعس نع ىنعملا عيكو انربخأ دمحأ
 للا لوسر اي :تلق :لاق - ديمح نب لكش ؛دمحأ يبا ثيدح يف لاق - هيبأ نع

 يرصب رش نمو يعم رش نم كب ذوعأ ينإ مهللا :لق » :لاق | . ءاعد ينملع

 . © ينم رش نمو يبلق رش نمو يناسل رش نمو

 وهو سوأ نب دعس الإ « حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح اذه

 . ساب امهب سيل : نيعم نبا لاق دقو « يسبعلا ىبحي نبا :وه لالبو . يسبعلا
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 « نسح ثيدح اذه : لاقو ( 454 ص ٩ + ) يقمرتلا هجرخأ ثيدحلا

 .ىنحي نب لالب نع سوا نب دعس ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بير
 . ( ٠٠١ ص مج ) يئاسنلا هجرخأو

 : ( 478 ص ۳ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاقو

 نع مه خيش ىبحب نب لالب نع سوا نب دعس يتثدح : لاق عيكو انث
 : لاق هب عفتنأ ءاعد ينملع « هللا لوسر اي : تلق : لاق هيبأ نع لكش نب ريتش

 . « ينمو يبلقو يرصبو يعم رش نم كب ذوعأ يلإ مهللا : لق »

 .ثيدحلا ركذف «ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تينأ :لاق ديمح نب لكش هي

 . نسح ثيدحب اذه

 رخأ تاذاعتسا

 : (۱۳۲ ص ۲ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 نع يدهم نب نمحرلا دبع انثدح روصنم نب رشب نب ليعامسإ انثدح

 : هل تلقف ملسم نب ةبقع تيقل : لاق جرش نب ةويح نع كرابلا نب هللا دبع
 هيلع هللا ىلص يبنلا نع صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع تئدح كنأ ينغلب
 ميركلا ههجوبو ميظعلا هللاب ذوعأ ١:لاق دجسملا|لخد اذإ ناك هنأ ملسو هلآ ىلعو
 لاق اذإف : لاق معن : تلق ؟ طقأ : لاق . « مجرلا ناطيشلا نم ميدقلا هناطلسو

  مويلا رئاس ينم ظفح : ناطيشلا لاق كلذ

 . نسح ثيدح اذه
 .(ه* ص ۲ + ) اسلا هجرخأ ثيدحلا

 :(764 ص ۱ ج ) هللا همحر هجام نبا لاق
 ديعس ينث نافع نب كاححضلا انث يفنحلا ركب وبأ انث راثب نب دمحم انثدح

 اذإ » : لاق ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةريره ينأ نع يربقملا

 كيلو



 : لقيلو ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ملسيلف دجسملا مدحأ لخد

 ينمصعا مهللا :لقيلو يبنلا ىلع ملسيلف جرح اذإو « كتمحر باوبأ يل حنفا مهللا
 . « مجرلا ناطيشلا نم

 : ( 7 ص ۷ + ) هللا همحر يئاسنلا مامالا لاق
 . لاق ريهز انثدح : لاق دمحم نب نسحلا انثدح : لاق دواد وبأ انربخأ

 رمألا ضعب ركذن انك : لاق هيبأ نع دعس نب بعصم نع قاحسإ وبأ انثدح
 هللا لوسر باحصأ يل لاقف «ىزعلاو تاللاب تفلحف ةيلهاجلاب دهع ثيدح انأو

 ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تا تلق امسعب |: ملسو هلآ يلعو هيلع هللا لص
 :لق » :يل لاقف هتربخأف هتيتأفأ . ترفك دق الإ كارن ال انإف هربخأف ملسو هلآ
 ثالث ناطيشلا نم هللاب ذوعتو «تارم ثالث ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال »

 . « هل دعت الو ثارم ثالث كراسي نع لفتاو « تارم

 نب سنوي انثدح : لاق دلاخ انثدح : لاق دمحم نب ديمحلا دبع انربخأ

 ىزعلاو تاللاب تفلح : لاق هيبأ نع دعس نب بعصم ينثدح :لاقاميبأ نع قاحسإ
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأف ءارجه تلق «تلق امسعب :| يباحصأ يل لاقف
 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : لق 9 : لاقف هل كلذ تركذف ملسو هلآ ىلعو

 ذوعتو ءاثالث كراسي نع ثفناو ريدق ءيش لك ىلع وهو دمحلا هلو كلملا هل هل

 . « دعت ال مث ناطيشلا نم هللاب

 . حيحص ثيدح اذه

 دمحم نب يلع انثدح : لاقف ( 1۷۸ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ ثيدحلا

 نع قاحسإ يأ نع ليئارسإ نع مدآ نب ىبمي انث : الاق لالخلا يلع نب نسحلاو
 5 هب « دعس |نب هبعصم

 . ۷٤( ص ۲ ج ) ىلعي وبأو ( ا١مكو ۱۸۳ص ۱ ج ) دمحأ هجرحأو

 ؛ ( ٠٠۲ ص ٩ ج ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نب ثراحلا نع بئذ يأ نبا نع رمع نب كلملا دبع انربخأ ىنثملا نب دمحم انثدح
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 رمقلا ىلإ رظن ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةشئاع نع ةملس يبأ نع نمحرلا دبع
 . « بقواذإ قساغلا وه اذه نإف اذه رش نم هللاب يذيعتسا «ةشئاع اي » : لاقف

 : حيحص نسح |ثيدح اذه

 الإ , حيحصلا لاجر هلاجر « نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 : لبنح نب دمحأ لاقو ء سأب هب سيل : يئاسنلا لاق دقو « نمحرلا دبع نب ثراحلا
 . اسأب هب ىرأ ال

 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هتيهارك
 ةراهط ريغ ىلع هللا ركذي نأ

 : ( ۳٤ ص ١ + ) هللا همحر دوادا وبأ مامإلا لاق
 نسحلا نع ةدانق نع ديعس انثدح يلعألا دبع انثدح ىنثملا نب دمحم انثدح

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلأ ةنأ ذفنق نب رجاهملا نع ناساس يأ رذنملا نب نيضح نع
 هيلإ رذتعا مث ًاضوت ىتح هيلع دري ملف | هيلع ملسف لوبي وهو ملسو هلآ ىلعو
 : لاق وأ ؛ رهط ىلع الإ ء هركذ ىلاعت هللا ركذأ نأ تهرك ينإ » : لاقف
 . ٠ ةراهط ىلع ١

 .( ۱۲١ ص ١ + ) هجام نباو .(۳۷ ص ۱ ج) يناسنلا هجرخأ ثيدحلا

 ةعورشملا ةئالثلا' هعاونأو ىلسوتلا

 : ( ١6 ص ۲ + ) ءاعدلا يف هللا همحر يلاربطلا مامإلا لاق
 دمحم انث : الاف مانغ نب ديبعو جارسلا لماك نب سودبع نب دمحم انثدح

 نع .شمعألا نع يأ انث نعم نب ةديبع يأ نب دمحم انث ريم نب هللا دبع نبا

 : لاق هنع هللا يضر ريشب نب نامعنلا نع ليبحرش نب ورمع نع قاحسإ ينأ
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 بغ يف نوشمي رفن ةثالث ناك :  ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 عقو ذإ هيف مه اهيبف هيلإ اووأف ءراغلا اذه ىلإ متيوأ ول :اولاقف راغب اورم ذإ ءامسلا

 لاقف راغلا دس اذإ ىتح « لجو رع هللا ةيشخ نم طبي ام لبجلا نم رجح

 ريخ مكنم ءىرما لک وعدي نأ نم اريخ ائيش اودجت نل مكنإ : ضعبل مهضعب
 ناكو ءارجأ يل ناكو اعارز الجر تنك مهللا : مهدحأ لاقف « طق هلمع لمع

 لمعأ : لاقف ءارجألا تيطعأ ا هرجأ هتيطعأف نيلجر لمعب لمعي لجر مهيف
 هترذبف يدنع هرجأ كرتو بضغو قلطناف ؟ دحاو لجر رجا ينيطعتو نيلجر لمع
 جاتحاف « اسادكأ ناكف ماعطلا راك ىتح فعضأف هترذب مث فعضأف « ةدحإ ىلع
 : لاقف كرجأ اهمنإف سادكألا كلت ىلإ قلطنا : تلقف هرجأ ينلأسي يناتأف لجرلا

 تنك نإ مهللا « اهذخأف قلطناف « كب رخسأ ام : تلق ؟ يب رخستؤ ينملكت

 : رجحلا لاقف « انع هفشكاف كهجو ءاغتباو كتيشخ نم كلذ :تلعف ينأ ملعت

 اهتيطعأو اهسفن نع ةأرما'تدوار مهللا : رخآلا لاقف « ءوضلا اورصبأف « ضق

 تلعف : تلاق ؟ كيكيي ام : تلقف تكب ؛ اهسفن نم ينتنكمأ املف رانيد ةئام

 ينأ ملعت تنك نإ مهللا « اهتكرتف ةئالا كلو يقلطنا :تلقف ءةجاحلا |نم اذه

 « ضق : رجحلا لاقف « انع هفشكاف كهجو ءاغتباو كتيشح نم كلذ تلعف ال

 ناكو ناريبك ناوبأ يل ناك مهللا : رخآلا لاقف « ةميظع ةجرف هنم تجرفناق

 تجف « امان ىتح ةليل تاذ امهنع تأطبأف ةليل لك نبلي امهيتآ تنكف « منغ يل

 تمقف « ناظقيتسيف قلطنأ نأ تهركو امهظقوأ نأ تهركف نيمئان امبتدجوق '
 كلذ تلعف امنإ ينأ ملعت تنك نإ مهللا « تحبصأ ىتح امهسوؤر ىلع ءانإلاب

 مهنع فشكناف « ضق : رجحلا لاقف « هفشكاف كهجو ءاغتباو كتيشخ نم
 .( نوشي اوجرخف

 . حيحص ثيدح اذه

 :(۳۸۲ ص ۲ +) خيراتلا يف بيطخملا لاق جارسلا للماك نب سودبع نب دمحم

 هتقثل هنع سانلا رثكأ « ثيدحلاب ةفرعملا نسحو ظفحلا يف نيدودعملا نم ناكو

 . لبتح نب دمحأ نب هللا دبعل خألاك ناكو « هطبضو
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 ثيدحلا نسح ناك و : هيف لاق هنأ لماك نب دمحأ ىلإ هدنسب بيطخلا قاسو

 ريسلا يف يبهذلا همجرتف مانغ نب ديبع امأو « ةبيش ريغ هملعأ ال اثبت هريثك

 فيلاتو : لاق نأ ىلإ « ةبيش يلأ نبا نع اًرثكم ناك : لاقو ( هدم ص ۱۳ + )

 . ةقث وهو مانغ نبا ثيدحب ةنوحشم معن يأ

 ةمجرت هل « ليدعتلاو حرجلا ةمئأ نم مامإف ريمن نب هللا دبع نب دمحم امأو

 نيعم نبا هقثو ةديبع يلأ نب دمحمو . متاح يأ نيال ليدعتلاو حرجلا ةمدقم يف

 نيعم نبا هقثو نعم نب كلملا دبع : همسا هدلاوو « بيذهتلا بيذبهت يف اك

 . بيذهتلا بيذبع يف ام

 : ريشب نب نامعنلا ىلإ ىرخأ قيرط
 : ( ۲۷٤ ص 4 ج ) هللا همحر دما مامإلا لاق

 :ينعي - دمصلا ديع ينثدح هبنم نب لقعم نب ميركلا دبع نب ليعامب] انث
 هلل لوسر عمن هنأ ريشب نب نامعنلا ينثدح : لوقي ابهو تعمس : لاق - لقعم نبا

 فهك يف اوناك ةثالث |نإ » : لاقف مقرلا ركذي ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص

 لمع مكيأ اوركاذت :مهنم لئاق لاق مهءلع ديصوأف ؛ فهكلا باب ىلع لبجلا عقوف

 ةنسح تلمع دق : مهنم لجر لاقف « انمحر ي هتمحرب لجو زع هللا لعل ةنسح

 رجأب مهنم لجر لك ترجأتساف يل لامع ينءاجف نولمعي ءارجأ يل ناك ةرم
 يف لمعف هباحصأ رطشب هترجًاتساف راہنلا طسو موي تاذ لجر ينءاجف « مولعم

 هصقنأ الأ مامذلا| يف يلع تيأرف « هلك هرابت يف مهنم لجر لك لمع ( هراهن ةيقب
 املثم اذه يطعتأ : مهنم لجر لاقف « هلمع يف دهج امل هباحصأ هب ترجأتسا ام

 كطرش نم اعيش كلسفبأ مل هللا دبع اي :تلقف ؟ راهن فصن الإ لمعي مل و ينتيطعأ

 : لاق هرجأ كرتو بهذو بضغف : لاق « تعش ام هيف مكحأ يلام وه امنإو

 تيرتشاف رقب كلذ دعب يب ترم مث هللا ءاش ام تيبلا نم بناج يف هقح تعضوف

 هفرعأ ال اًفيعض اًحيش نيح دعب يب رمف هللا ءاش ام تغلبف « رقبلا نم ةليصف هب
 كقح اذه يغبأ كايإ : تلقف « هتفرع ىتح هينركذف اقح كدنع يل نإ : لاقف

 ينطعأف يلع قدصت مل نإ يب رخست ال « هللا دبع اي : لاقف اهعيمج هيلع ابتضرعف
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 « اعيمج هيلإ اهتعفدف يش اهنم يل ام كقحل اهنإ كب رخسأ ال هللاو : لاق « يقح

 اوأر ىتح لبجلا عدصناف : لاق « اتع جرفاف كهجول كلذ تلعف تنك نإ مهللا

 سانلا تباصأف لضف يل ناك ءةرم ةنسح تلمع دق :رخآلا لاق « اورصبأو ,هنم
 كسفن نود وه ام هللاو : تلقف : لاق افورعم ينم بلطت ةأرما ينتءاجف ةدش

 ام هللاو ال : تلقو اهيلع تيبأف هللاب ينتركذف ء تعجر مث تيهذف يلع تبأف

 كسفن هيطعأ : اهل لاقف اهجوزل تركذف تبهذو يلع تبأف كسفن نود وه
 نود وه ام هللاو : تلقو اهيلع تيبآف هللاب ينتدشانف لإ تعجرف « كلايع ينغأو

 تدعترا ؛ اهب تممهو اهتفشكت املق اهسفن لإ تملسأ كلذ تأر املف « كسفن

 هيتفخ : اهل تلق « نيملاعلا بر هللا فاخأ :تلاق ؟ كنأش ام :اه تلقف يتحت نم

 مهللا « اهتفشكت امب ىلع قحي ام اهتيطعأو اهتكرتف « ءاخرلا يف هفخأ ملو ةدشلا يف

 نيبتو اوفرع ىتح عدصناف : لاق « انع جرفاف كهجول كلذ تلعف تنك نإ

 تناكو ناريبك ناخيش ناوبأ يل تاك « ةرم ةنسح تلمع : رخآلا لاق « مه

 اموي ينباصأف : لاق يمدغ ىلإ تعجر مث « امهيقسأو يئوبأ معطأ تنكف منغ يل
 يمنغو تبلحف يبلع تذخأو يلهأ تيتأف « تيسمأ ىتح حربأ ملف ينسبح ثيغ

 نأ يلع قشو امهظقوأ نأ يلع قشق امان دق امهتدجوف يوبأ ىلإ تيضمف ةمئاق
 « امهتيقسف حبصلا امهظقيأ ىتح يدي ىلع يبلغعو اسلاج تحرب امف يمنغ كرت
 هذه عمسأ ينأكل : نامعنلا لاق « انع جرفاف كهجول كلذ تلعف تنك نإ مهللا
 هللا جرفف « قاط : لبجلا لاق » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هللا لوسر نم

 . ( اوجرخف مبنع

 يف امك لبنح نب دمحأ هقثو دمصلا دبعو « حيحص هدنس اضيأ اذهو

 . بيذهلا بيذهت

 . اضيأ بيذهتلا بيذهت يف (ک نيعم نبا هقثو ليعامسإو

 : ( ۱٤١ ص 8 + ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 هللا ىلص يبنلا نع سنأ نع ةداتق نع ةناوع وبأ انث دامح نب ىسحي انثدح

 نوداتري اوقلطنا سانلا نم فلس اميف رفن ةثالث نأ » : ملسو هلآ ىلعو هيلع
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 نوري ام يتح فاجتم رجح مهيلع طقسف اراغ اولخدف ءامسلا مبتذخأف « مهلهأل
 مكناكمب ملعي الو رثألا ىفعو رجحلا عقو دق : ضعبل مهضعب لاقف ةصاصح هنم

 تنك نإ مهللا : مهنم لجر لاقف : لاق « مكلامعأ قئوأب هللا اوعداف « هللا الإ
 امهتدجو اذإف امهيتاف امهئانإ يف امل بلحأ تنكف نادلاو يل ناك دق هنأ ملعت

 اظقيتسي ىتح امهسوؤر يف امهتنس درا نأ ةهارك ؛ امهسوؤر ىلع تمق|نيدقار
 ةفاخمو كتمحر ءاجر ؛ كلذ تلعف امنإ ينأ ملعت تنك نإ مهللا اظقيتسا ىتم
 ينأ ملعت تنك نإ مهللا : رخآلا لاقو . رجحلا ثلث لازف « انع جرفف كباذع

 قلطناف هتربزف ؛ نابضغ انأو هرجأ بلطي يناتأف هلمعي لمع ىلع اريجأ ترجأتسا

 هرجأ بلطي يناتأف « لالا لك هنم ناك ىتح هترمنو هتعمجف كلذ هرجأ كرتف
 ملعت تنك نإ مهللا لوألا هرجأ الإ هطعأ مل تعش ولو هلك كلذ هيلإ تعفدف

 ائلث لازف : لاق ء انع جرفف كلباذع هفاخمو كتمحر ءاجر ؛ كلذ تلعف امنإ ينأ

 العج امل لعجف ةأرما هتبجعأ هنأ ملعت تنك نإ مهللا : ثلاثلا لاقو . رجحلا

 تلعف امنإ ينأ ملعت تنك نإ مهللا اهلعج اهل ملسو اهسفن اه رقو اهيلع ردق املف
 قيناعم اوجرخو رجحللا لازف ء انع جرفف كباذع ةفاخمو كتمحر ءاجر ؛ كلذ

 لاق |ةداتق نع ةناوع وبأ انث رحب وبأ انثدح : هللا دبع نبأ ديبع وبأ لاق « نوشاتي
 . هوجن ركذف سنأ نع : هللا دبع

 ( ۸٦۸ ص ۲ + ) ءاعدلا يف يناربطلا هجرخأ دقو . حيحص ثيدح اذه

 . هب « ةناوع وبأ انث ددسم انث ىنثملا نب ذاعم انثدح : هللا همحر لاقف

 1(١2؟١ ص ؟ج ) هللا ههر دمحأ مامإلا لاق

 نع ةحلط يأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع رامع نب ةمركع ينث عيكو انث
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلإ ملس مأ تءاج : لاق كلام نب سنأ

 لجو زع هللا نيحبست  :لاق نهب وعدأ تاملك ينملع « هللا لوسر اي : تلاقف

 ١. تلعف دق ؛لوقي هنإف كتجاح يلس مث ءارشع هنيربكتو ءارشع هنيدمحتو ءارشع

 . ملسم طرش ىلع نسح.:ثيدح اذه
 . فارشألا ةفحت يف اك يفاسلاو يذمرتلا هجرحأ دقو
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 :( ٥۹٦ ص ۲ + ) هللا هحر يذمرتلا مامإلا لاقو

 ةمركع انربخأ كرابملا نب هللا دبع انربخأ ىسوم نب دمحم نب دمحأ انثدح

 كلام نب سنأ نع ةحلط يأ نب هللا دبع نب قاحسإ ينثدح : لاق رامع نبا

 تاملك ينملع : تلاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع تدغ ملس مأ نأ

 ءارشع هيدمحاو ءارشع هللا يحبسو ءارشع هللا 0 :لاقف ف ينالص يف نوت

 5 ل ا

 . حيحصلا لاجر هلاجرو ء« نسح ثيدح وه : نمحرلادبع وبأ لاق

 نبا انثدح يزورملا لتاقم نب دمحم انثدح ةبيتق نب ليعامسإ انث لدعلا داشمح

 ء هب « كرابملا

 : ركاش دمحأ قيقحتي ( ٠۷١ ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 لجر ءاج : لاق ةمقلع نع مهاربإ نع شمعألا انثدح ةيواعم وبأ انثدح

 سيق نع ةمثيخ نع شمعألا انثدحو : ةيواعم وبأ لاق . ةفرعب وهو رمع ىلإ
 م يم ا

 يل ريو ليطلب ان عش نانا دا لاك ف كلو رس لاقف

 يقب هملعأ ام هللاو كحيو : لاق مث « اهيلع ناك يتلا هلاح ىلإ داع ىتح بضغلا

 ل را ا
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سر ماقف دجسملا يف يلصي ملاق لجر اذإف هعم انجرخو ملسو هلآ ىلعو
 هللا لو

 هللا لوسر لاق هفرعن نأ اندک املف « هتءارق عمتسي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 هأرقيلف لرنأ اك ابطر نآرقلا أرقي نأ هرس نم 9 : : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص

 دبع مأ نبا ةءارق ىلع ٠ هللا لص هللا لوسر لعجف وعدب لجرلا ىلج م :لاق



 هللاو : تلق : رمع لاق « هطعت لس هطعت لس ١ : لوقي ملسو هلا ىلعو هيلع
 هيلإ ينقبس دق ركب ابأ تدجوف هرشبأل ؛ تودغف : لاق هنرشبألف هيلإ نودغأل
 . هيلإ ينقبسو الإ طق ريخ ىلإ هتقبس ام هللا الو « هرشبف

 ةمقلع هعبات هنكلو « لاخلا روتسم ناورم نب سيقو حيحص ثيدح اذه

 ظفاحلا ركذ دقو . هلل دمحلاو حيحص ثيدحلاف «دنسلا (يف ىرت اک سيق نبا
 هللا ديبع نب نسحلا نأ ناورم نب سيق ةمجرت يف فارظلا تكنلا يف هللا همحر
 يذمرتلا اهركذف : لاق هخيشو يبضلا اعثرق رمعو سيق نب ةمقلع نبا لخدأ
 ثيدح ىلع هللا ديبع نب نسحلا ثيدحب مكح يراخبلا نإ : لاقو درفملا للعلا يف
 . هخيشو : تلق . عئرقلا ةدايز لجأ نم هنأك : لاق شمعألا

 شمعألا هطبض دقو :لاق مث للعلا يف هركذ ينطقرادلا نإ :ظفاحلا لاق مث
 . ارصتخم . ها . شمعألا ىلع هللا ديبع نب نسحلا ساقي الو « باوصلا هثيدحو

 يوارلاو اميسال ارل ره يطرادلا هركذاو :نمحرلا دبع وبأ لاق

 نايفس هاور اذكو + شمعألا يف سانلا تبثأ نم وهو ةيواعم وبأ شمعألا نع

 نايفس هبنل شمعألا طلغ ولو « ريبك ظفاح وهو فارشألا ةفحت يف امك (يروثلا

 . ملعأ هللاو . عبتلا يف ثيدح يف يب رم اك
 بيرك وبأ انثدح :هللا همحر لاقف (؟5 ص ١ +) ىلعي وبأ هجرخأ ثيدحلا

 دوجنلا يأ نب مصاع انثدح ةدئاز نع يفعجلا يلع ني نيسح انثدح ءالعلا نب دمحم

 . هب هللا دبع نع رز نع
 نب ركب يا نع مدا نب ب ىبحي انثدح بيرك وبأ انثدح : هللا همحر لاقو

 . هب هللا دبع نع رز نع مصاع نع شايع

 : ( 506 ص +٣ ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق

 نع شاّيِع نب ركب وبأ انربخأ مدآ نب ىبحي انربخأ ناليغ نب دومحم انثدح
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلاو ىللصأ تنك : لاق هللا دبع نع رز نع مصاع

 ىلع ةالصلا مث هللا ىلع ءانثلاب تأدب تسلج املف « هعم رمعو ركب وبأو ملسو
 هللا لص يبنلا لاقف « يسفنل توعد مث  مّلمو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 هنأ



 . « هطعت لس هطعت لس » : ملسو هلا ىلعو هيلع

 . حيحص نسح ثيدح هللا دبع ثيدح : ىسيع وبأ لاق

 . دوجنلا يأ نبا :وه|مصاعو ء نسح ثيدح وه : نمحرلا دبع وبأ لاق
 :( ۲١١ ص + ج ) هللا همحر دمحأ مامإلا لاق
 ةناشع ابأ نأ ثراحلا نب ورمع نع بهو نب هللا دبع انث : لاق نوراه انث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مويلا لوقأ ال : لوقي رماع نب ةبقع عم هنأ هئدح
 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس « لقي مل ام ملسو هلآ ىلعو
 هللا ىلص يبنلا تعمسو « منهج نم اتيب أوبتيلف لقأ ملام يلع. بذك نم » : لوقي

 هسفن جلاعي ليللا امهدحأ موقي يتمأ نم نالجر » : لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ههجو ًاضو اذإو ةدقع تلحنا ؛ هيدي ًاضو اذإف ًاضوتيف ةدقع هيلعو روهطلا ىلإ
 « ةدقع تلحنا هيلجر أضو اذإو ةدقع تلحنا هسأر حسم اذإو ةدقع تلحنا

 هسفن جلاعي ءاذه يدبع ىلإ اورظنا :باجحلا ءارو نيذلل لجو زع هللا لوقيف
 . «هل وهف يدبع ينلأس ام « ينلأسي

 . نمؤي نب يح : وه ةناشع وبأو « حيحص ثيدح اذه

 : ( "04 ص ؛ + ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ءىناه وبأ ينربخأ ةويح انربخأ ديزي نب هللا دبع انربخأ لبنح نب دمحأ انثدح

 بحاص ديبع نب ةلاضف عمس هنأ هثدح كلام نب ورمع يلع ايأ نأ ءىناه نب ديمح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص يبنلا ىلع لصي ملو هللا دجمي مل هتالص يف وعدي الجر ملسو هلآ ىلعو
 لجع ه : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « ملسو هلآ ىلعو هيلع

 ءانثلاو هبر ديجمتب أدبيلف مدحأ ىلص اذإ » : هريغل وأ هل لاقف هاعد مث ء٠ اذه

 .« ءاش امب ُدْعَب وعدي مث ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ىلصي مث « هيلع

 وهو كلام نب ورمع وهو ؛ حيحصلا لاجر هلاجر « حيحص ثيدح اذه
 ينطقرادلاو نيعم نبا هقثو دقو يبنجلا يلع وبأ يدارملا ينادمحلا

 .حيحص نسح ثيدح اذه :لاقو (4 0١ ص ٩ ج) يذمرتلا هج رخأ ثيدحلا

o. 



 . ( 44 ص 7 + ) يئاسنلاو
 : ( ۳٦۷ ص 4 ج ) هللا همحر دواد وبأ لاق

 ةديرب نب هللا دبع انربخأ لوغم نب كلام نع ىبحي انربخأ ددسم انثدح

 مهللا : لوقي الجر عمس ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع
 دلي مل يذلا ء دمصلا دحألا تنأ الإ هلإ ال هللا تنأ كنأ دهشأ ينأ كلأسأ ينإ
 اذإ يذلا مسالاب هللا تلأس دقل » : لاقف . دحأ اوفك هل نكي ملو دلوي مو
 . « باجأ هب يعد اذإو ىطعأ ؛ هب لكس

 نب كلام انربخأ بابحلا نب ديز انربخأ يقرلا دلاخ نب نمحرلا دبع انثدح
 . « مظعألا همساب هللا لأس دقل » : هيف لاق ثيدحلا اذهب لوغم

 . نيخيشلا طرش ىلع « حيحص ثيدح اذه

 .بيرغ نسح ثيدح اذه :لاقو (4 45 ص ٩ ج) يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا
 . ( 17539 ص ۲ + ) هجام نبا هجرخأو
 .هب لوغم نب كلام نع عيكو انث :هللا همحر لاقف (770 ص ه +) دمحأو

 :( 89 ص ٠١ + ) هللا همحر يذمرتلا مامإلا لاق
 رفعج ينأ نع ةبعش انربخأ رمع نب ناثع انربخأ ناليغ نب دومحم انثدح

 تأ رصبلا ريرض الجر نأ فينح نب نافع نع تباث نب ةميزخ نب ةرامع نع
 تعش نإ ٠ : لاق ينيفاعي نأ هللا عدا : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا
 نأ هرمأف : لاق « هعداف : لاق ؛ كل ريخ وهف تربص تئش نإو كل توعد
 كيبنب كيلإ هجونأو كلأسأ ينإ مهللا ٠ :ءاعدلا اذهب وعديو هءوضو نسحيف ًاّضوتي
 .« يف هعفشف مهللا يل يضقتل هذه يتجاح يف يير ىلإ كب هجوتأ ينإ «ةمحرلا يبن دمحم

 ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعن ال « بیرغ حيحص نسح ثيدح اذه

 . يمطخلا ريغ وهو رفعج يأ
 دقو « يمطخلا ريغ هنإ :هللا همحر |يذمرتلا لاق اذك : نمحرلا دبع وبأ لاق

 .ةليسولاو لسوتلا يف مالسإلا خيش هلاق مو يمطخلا هنأ هريغو ماحلا دنع هب حرص
 . ( 44١ ص ١ + ) هجام نبا هجرخأ حيحص ثيدحلاو

o. 



 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ةالصلا

 : ( ٥۳۰ ص ةج ) هللا همحر يذمرتلا مامالا لاق

 نب نمحرلا دبع نع ميهاربإ نب يعبر انربخأ يقرودلا مهاربإ نب دمحأ انثدح
 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يأ نع يربقملا ديعس يأ نب ديعس نع قاحسإ
 يلع لصي ملف هدنع تركذ لجر فنأ مغر » : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا ىلص

 فنأ مغرو « هل رفغي نأ لبق خلسنا مث ناضمر هيلع لخد ءىرما فنأ مغرو
 . « ةنجلا هالخدي ملف ربكلا هاوبأ هدنع كردأ لجر

 . « اههدحأ وأو : لاق هنظأو : نمحرلا دبع لاق

 . هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه

 : ( ۱۸۸ ص ۳ + ) ناسحإلا يف اک هللا همحر نايح نبا مامإلا لاقو
 نع: ثايغ نب صفح انثدح : لاق رمعم وبأ انربخأ : لاق ىلعي وبأ انربخأ

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ةريره يأ نع ةملس ينأ نع ورمع نب دمحم
 نيح كنإ « هللا لوسر اي : ليق « نيما نيمآ نيمآ » : لاقف ربنملا دعص ملسو
 نم : لاقف يناتأ ليربج نإ » : لاقف « نيمآ نيمآ نيمآ 9 : تلق ربنلا تدعص

 «نيما :تلقف نيمآ : لق هللا هدعبأف رانلا لخدف هل رفغي ملو ناضمر رهش كردأ

 : لق هللا هدعبأف رانلا لخدف تامف اهرب ملف امهدحأ وأ هيوبأ "””كردأ نمو
 راتلا لخدف تامف كيلع لصي ملف هدنع تركذ نمو .نيما :: تلقف « نیما

 . « نيما : تلقف .| نيما : لق هللا هدعبأف

 لاقف ( ۲۲٠ ص ) درفملا بدألا يف يراخبلا هجرخأو نسح ثيدح اذه

 نع ريثك نع مزاح يبأ نبا انثدح : لاق هللا ديبع نب دمحم انثدح : هللا همحر

 . هوحنب هركذف « ةريره' ينأ نع حابر نب ديلولا
 .ملعأ هللاو «هريغل |حيحصلا ىلإ يقترب ثيدحلاو « ديز نبا : وه ريثك

 . ( ۱۹۷۸ ص ٤ج ) نيوبألاب قلعتي ام ملسم هنم جرخأ (۱)
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 : ( ؟؟4|ص ) درفملا بدألا يف هللا همحر يراخبلا لاق
 ميرم يلأ نب ب ديرب نع قاحسإ يلأ نب سنوي انثدح : لاق ميعن ز وبأ انثدح

 ل ع ا ل ل ع داب ل

 . « تائيطخ رشع هنع طحو ارشع هيلع هللا لص ؛ ةدحاو يلع

 (911 ص ۳ ج) دتسملا يف هللا همحر دمحأ مامإلا هجرحأ دقو . نسح ثيدح اذه
 ليضف نب دمحم انث : هللا همحر لاقف ( ۱۰۲ ص ۲ + ) هجرخأو ءدنسلا اذهب
 سنأ نع مرم يأ نب ديرب نع - قاحسإ يبأ نبا : ينعي - ورمع نب سنوي انث
 . هب « كلام ,نبا

 : ( .٠ ص ۳ + ) هللا همحر يئاسنلا مامإلا لاقو
 سنوي انثدح : لاق فسوي نب دمحم انثدح : لاق روصنم نب قاحسإ انربخأ

 هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ انثدح :لاق ميرم نب ديرب نع قاحسإ يأ نبا
 هيلع هللا لص ؛ ةدحاو ةالص يلع لص نم » : ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص
 . © تاجرد رشع هل تعفرو « تائيطخ رشع هنع تطحو «تولص رشع

 . نسح ثيدح اذه

 : ( 48 ص ٣ + ) هللا همحر يقاسنلا مامإلا لاق
 عمجم انثدح : لاق رشب نب دمحم انأبنأ : لاق مهاربإ نب قاحسإ انربخأ

 هللا لوسر اي :انلق :لاق هيأ نع ةحلط نب ىموم نع بهوم نب ''”ناهع نع ىبحي نبا
 اك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا : اولوق و : لاق ؟ كيلع ةالصلا فيك

 لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو « ديجب ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص
 . ؛ ديب ديمح كنإ مهاربإ لآ ىلعو مهاربإ ىلع تكراب اک دمحم

 : لاق يمع انثدح : لاق دعس نب مهاربإ نب دعس ؛نب هللا ديبع انربخأ

 ىقأ الجر نأ هيبأ نع ةحلط نب ىبرم نع :بهوم نب تاع. نع كيرش انثاخ
 ؟ هللا يبن اب كيلع يلصن فيك : لاقف ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا يبن
 كنإ مهاربإ لع تيلص اك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهلا : اولوق » : لاق

 . بهوم نب هللا دبع نب نانع : وه (1)



 . « ديم ديمح كنإ مهاربإ ىلع تكراب ا دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو « ديحب ديمح
 . حيحص ثيدح اذه

 : هللا همحر لاقف ( ٠١١ ص ١ + ) هللا همحر دمحأ مامإلا هجرخأ دقو

 . هب « يراصنألا ىسحي نب عمجم انث رشب نب دمحم انثدح

 نب ركب وبأ انثدح : هللاهمحر لاقف ( ۲۱ ص۲ + ) ىلعي وبأ هجرخأو
 . هب( رشب نب دمحم انثدح ةبيش يآ

 .هب «رشب نب دمحم انثدح ريمن نب هللا دبع نب دمحم انثدح :(77 ص) لاقو





 سرهفلا 11

 ... ةالصلا باك

 هلل ةصلاخ تناك ذإ دجاسملا ءانب لضف

 .. دجسملا لوخد' ءاعد

 علا ةيحت بوجو

|+ 0 

 لي ..

V> 

 ۹/۲+ .. ةالصلل ال دجسملا ىلإ باهذلا لضف

 لويس ...... ةالصلل دجسملا نايتإ لضف

 .Y/Y o) ... دجاسملا ةمرح يف ءاج ام

 *+Y/\ .. ةثالثلا دجاسملا يف ةالصلا لضف

 مارتلا دات ن لب نأ ؛زز يدقق ل لقب رقت نم

 تانيزتم ريغ دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورحخ زاوج
 دجسملا يف هنم لضفأ تيبلا يف لفاونلا ءاوأ

۱4/۲+ 

١ |+ ERS 

۱٥/۲ + 



 /+ لضفأ تيبلا يف برغملا“ دعب ناتعكر لا

 5/8١ج . هيف يلص دق دجسم يف ىرخأ ةعامج ةماقإ

 ل ا وتل ا ا

 +V 5 . ةلفان هل ةيناثلا ةالصلا نوكتو

 لا ناطعأ يف اهتيهارك و منغلا ضبارم يف ةالصلا زاوج
 1 ضرألا يف دوجسلا
 ؟ 0/57 .... ةيذؤم ةحئار هبو اموث وأ الصب نمل دجسملا لوخد ميرخت
 ١ سا .. ةجاحلا موثلا لكأ زاوج

 ا ... اخبط طابا نر 7 / لصبلا لكأ ىلإ جاتحا نم

 20 س ةريغو دجسملا يف نيلعتلا يف ةالصلا

 v> Î دكا نع نكي مل اذإ هراسي ىلع نيلعنلا عضو
 مس ........ امهيف ةالصلا وأ نيلجرلا نيب نيلعنلا عضو

 a 2 ١4/1 .... بارتلاب رهطي لعنلا

 "ه1 .... اضيأ 00 يف ةالصلاو ةربقملا ىلع دجسملا ءانب ميرحت

 1/1 . دجاسملا ةفرخز ةيهارك

 +Y/Y .. دجاسملا يف يهابتلا ةيهارك

 اا ةمكلا لس مامو هلآ لعو هلع لا لص ينل أ لاق نم

 ANE تاس مص ةعمجلا موي دجسملا ىلإ ريكبتلا لضفإ

 AES دجاسملا ر

 Yee ا o pak يف ةالصلا ةيهارك يف ءاج ام

 ؟./ج دجسملا يف يتلا ةماخنلا نفد لضف

 نقلل 8 دجسملا نم لافتلا نفد لضف

 ۳۱/+ .... دجسملا يف مخنت اذإ ةماخنلا بييغتب رمألا
 نفل اي ؟ ةالصلا يف ناك اذإ قزيي نيأ

 ؟ع/اج ةالصلا تيقاوم



 ضيردسس سمشلا لاور دعب رهظلا ةالص

 ؟م/؟+ج اليلق اريخأت رخؤت وأ رهظلا ةالص رخؤت ال نايحألا ضعب يف
 ۳۹/۲+ رجألل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسأ

 ۳۹/۲+ رجفلا ةالصب ريكبتلا

 +f .. 2 .. ةهاركلا تاقوأ ضعب

 OY - ةماركلا ك يف ا ةهاركلا ةلدأ امهلمشتال فاوطلا اتعكر

 OOS ees . سمشلا بورغ نع برغملا رخؤت ال

 ١ ... ءاشعلاي اوعدباف|ةالصلا ترضحو ءاشعلا رضح اذإ

 41/1 . ؟ سمشلا علطت ىتح مان نم لعفي اذام
 :ه/؟ دج 42 اهتقو نع ةالصلا ترحخأ اذإ

 اج تيس سا ىلوألا ةالصلا دعب ةالصلا راظتنا لضقا,
 47/1 ......... . ءاشعلا ةالص ريخأت لضف
 ل بلط يف 3 اهدعب ثيدغاو ءاشعلا ةالص لبق مونلا ةيهارك

 45/1 0 س نيملسملا حلاصم يف وأ

 44/۲+ 2 2 ناذألا لضف
 ها/١ج رجفلا غزب اذإ نذْؤي نذؤملا

 ه؟/ج ناذألاب توصلا عفر
 <o ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ

 هلا نيترم نيترم ناذألا
 o4 + ... ريبكتلا عيبرت

 |+ د هئاذأ رس ذحأي ال نذؤملا

 1/۲ + 8 2 N ةيعرش لوأ

 هال/ جبن يقم Aas .. ةباجإلا هتم تل 9 عمس نم
 ۸۲+ 3 رطلا 15 7 .لاحرلا يف ةالصلا : نذؤملا لوقي



 هم[ ةدرابلا ةليللا يف دجسملا يف ةالصلا رضحي س ىلع جرح ال

 ۲/.1+ سمخلا تاولصلا بوجو

 11/۲ج مالسإلا نم هنوك رتي ام رخآ اهنوكو نيملسملا سوفن يف ةالصلا ةيمهأ

 1۲/۲+ ةالصلا لضف

 للاخ .... ةالصلا يف داصتقالا

 يش .... مدلا مصعت ةالصلا

 VY .... ةالصلاب ٠ يرتسي يلصملا

 فلزؤيس 7 س ةالصلا كرات رفك

 ىلا sk الهج ةالصلا كرت نم

 فرو 30 ا و رك عم اف ف

 <V .. 0 .- س . .. ةرعس ىلإ ةالصلا

 74/3 بع س ةلبقلا نيبو هنيب رمي اعيش كرتي ال

 +Yo|t س. . ؟ ةالصلا عطقي ام

 ؟ ه7 هلايح ةأرملاو يلصي لجرلا

 7/1 أ  عوشخلا ىلع ثحلا

 ۷۹/۲ + فوفصلا يوسي مامإلا

 ۷۹/۲ + قانعألا ںیہ اوذاحو اهنيب اوبراقو مكفوفص اوصر

 “|+ مدقملا فصلا اومتأ

 40/1 ةرورض ريغل يراوسلا نيب فوفصلا ةيهارك
 81/1+ لوألا فصلا لضف

 ۸۱/۲ + مدقملاا فصلاب قحأ ءاملعلا

 AYE e اسس صأا ةيوست مدع ىلع ديعولا

 /A4 + ةالصلا يف لوخدلا دنع نيديلا عفر ةيفيك



 نيطبإلا عرفت عم نيديلا عفر يف ةغلابلا
 ةالصلا يف ىرسيلا ىلع ىنا ديلا عضو
 حصأ رارسإلا ثيدحو محرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلا يف ءاج ام

 ... باتكلا ةحتاف ةءارق بوجو

 ل رقم مو هلآ لعو هلع لا ل يبل نأ ملعب ال سلع نا

 ..... رصعلاو رهظلا يف ةءارقلا
 ما ا

 ... رجفلاو ءاشعلاو برغملا يف ةءارقلا
 فلا ا 5357 ناک < اذإ نايحألا ضعب ji ةالصلا ليوطت

 و ,موم لاو مامإلاو e ةيرسلا يف ةءارقلا
 ةعكر لك يف اهدعب ةروس مث 4 دحأ هللا وه لق ] : ةءارق لضف
 نيتعكر يف ةروسلا مسق

 ةيناثلا ةعكرلا يف ةروسلا ةداعإ

 ةالصلا يف ءاكبلا

 ضفخو عفر لك يف ريبكتلا
 ... ةرصاخلا ىلع ديلا عضو ةيهارك

 دجسيو مامإلا عكري ىتح دوجسلاو عوكرلا يف يناثلا
 ؟ عفرت ىتمو دوجسلا يف ناديلا عضوت ىتم
 ... ؟ هوجسلا دنع ناديلا جو نيأ

 ةالصلا ةحص د طر دوجسلاو عوكرلا يف ةنينأمطلا .
 دوجسلا لضف

۹۲/۲+ 

۹۳/۲ + 

۹۳/۲ + 

۹۵/۲ + 

٩/۲ + 

۹۷/۲ + 

۹۷/۲ + 

۹۸/۲ + 

۹۸/۲ + 

 ۱۰۰/ج

|> 

. 1/7 

۰۱/۲ + 

 اص ع احح ١ اح ۰۲/۲



 ٠١7/97 ..... . ةنسلا نم دوعقلاو مايقلا فيقختو دوجسلاو عوكرلا ةلاطإ

 <Y دوجسلا يف مونلا

 4/5١٠ج تت باب عوكرلا نم اهظح ةروس لك اوطعأ

 E ss دوجسلاو عوكرلا يف نيدضعلا نيب ام حتف

 ١٠ه/7ج ... دجس اذإ نيطبإلا نيب عيرفتلا

 لان ةالصلا يف بكرلاب ةناعتسالا

 .Ye ss) .. ةالصلا يف ءاعدلا

 ۱۰۷/ج ر

+ ۱۷/1 

 +Al Y .... ؟ دهشتلا يف وعدي نأ دا 1 نم لمعي اذام
 ۱۰۹/۲+ 27 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ىلع ةالصلا

 لا نوي ss تست س س ةالصلا يف ملستلا

 اكا/ج تس تارلصلا بقع راكذألا
 4/5١1١ج ....... رصعلاو حبصلا دعب ركذلا لضف

 )10+ لا ةجاحل ةالصلا يف هنع ىفعي ام

 A ةراشإلاب مالسلا يلصملا در
 VVAN ehe .. موي يف نيتالص اولصت ال

 ۱۲۰/۲+ ..... هب حشوتي الو دحاولا بوثلا يف ةالصلا ةيهارك

 <Y ل 1 .... ةعامجلا ةالص بوجو

 لفل را و رجفلا ةالص نع فلختلا يف ءاج ام

 لقال . . ةمعامجلا ةالص لضف

 ...Y/Y 9 . ةءارقلاب هتوص نيزي مامإلا

 +Y/\ . هل ايذاحم نوكي لجرلا عم يلصي لجرلا

 YEY SS) ... سانلاب يلصي ركب ابأ اورم

 YEY) . هفلخ يلصي نم مامإلا ةاعارم



 ۱۲۰/ج نيمومأملا قهرت ةلاطإ لاطأ اذإ مامإلا ىلع راكنإلا
 ١/0 مامإلا ىلع حتفلا

 ا هريغ مدقتي رحتي مامإلا
 ۱۲۹/۲+ ثدحي رمألل ةعماج ةالصلا : ىداني
 4ج لاا د بج هلأ 1 مث ةالصلا يف مامإلا لحد اذإ

 ١؟ة/8ج ل ل سل a .... نماض مامألا
 لاوس SS - نوھراكا هل مهو اموق مأ نم

 PONS لم وألا نم عف ذرا ن وکی مامإلا له

 \۳/+ ..... ةالصلا يف ةأرملا فقوم
 \۳۰/+ ۔. ... لاجرلا عم ةعامجلا روضح نم لضفأ اهتيإ يف ةأرملا ةالص
 ليلو ... اهعدخم يف ةأرملا ةالص لضف“
 Ea ١1/0 واب طلاس طراق سك ملستلا دعب وهسلا دوجس

 1/1 .... وهسلا دوجسب هريج طسوألا دهشتلا نع اهس نم

 <+r/Y\ . س ةالصلا نم ةعكر كرت نميف
 ١/1 راسل دعب والا ل هجوي وأ الامش وأ انيي فرحني مامإلا
 114/؟+ : س ةوالثلا دوجس
 ۳4/۲ + . ىحضلا ةالص ةيعرش
 ۳/۲ + حا يتعكر لضف

 2 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر ام : ةريره يبأ لوق.
 نضام س ةرم الإ ىحضلا يلصي
 7١ص o 0 ءاشعو برغم نيب ةالصلا لضف

 1١/1 : 00 ةالص لضف

 اج 0 2 رصعلا لبق تاعكر عبرأ ةالص لضف
 <TA/ Y\ .. .... رهظلا لبق تاعكر عبرأ
 j 0 زال دودح يف لفنتلا نم راثكإل



 ۱۳۹/۲+ ملسو' هلآ

 ۱۳۹/۲+ ؟ رجفلا اتعكر ىضقت ىتم

 ١8/9 .. رتولاب رمألا
 ۱4۰/ج رتولا بوجوب لاق نم ليلد

 EYe للا 3200020 بجاوي سيل رتولا نأ ىلع ليلدلا
 ١11/1 ؟ رتولا يف أرقي اذام

 +۱٤۲/۲ -... ؟ةعکر م رتولا

 44/1١ب ا . تونقلا ءاعد

 417/5١ج . ةعدب 7 زاونلا ر ريغ مي رجفلا يف توبقلا

 VY) نايحألا ضعب يف رتولا دعب لفنتلا زاوج
 +Y/۱4۸ ا

 o Ye لااا ÛÎ اب ضعب i e رهجي ل

 ۱۵۱/۲ + .. ليللا مايق لضف

 +۱٥۲/۲ ليللا مايق يف صالخالا

 +۱٥۲/۲ ليللا مايق يف ءاكبلا

 ١ه/9ج ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هتالص ةرثك
 ١/1 ةعامج ناضمر يف ليللا مايق

 ءاعدلا عنم نم ىلع در اذه يفو ةالصلا يف ذوعتلاو ةمحرلا هللا لاؤس

 ١ 4/1ج نارقلا ريغب ةالصلا يف

 ١ هه/؟ج ادعاقو امئاق ةالصلا

 ١ 17/17 .. رفسلا يف ليللا مايق

 ليللا مايق يف داصتقالا

 ةعمجلا بوجو

۱0۸+ .. 

۱۰۹/۲+ 



 ةعمجلا رجأ هل سيلف بطخي مامإلاو ملكت نم
 ةعمجلا ةبطح يف ةقدصلا ىلع بيطخلا ثح

 ... ةباجتسالا ةعاس

 .. ةبطخلا يف دهشتلا
 .. ةعمجلا موي سالا بقر يخت ةيعاركا

 .. ةعمجلا موي نهدلاو بطلا سم

 .. ةفمملا موي يجف يف ةماوقا
 4 ةعمجلا ةالص يف ةءارقلا

 .. ةيطخلا رصقو ةالصلا ةلاطإ

 .. هيلع بجت الو ةعمجلا هنم حصن نم

 e ؟ نيديعلا يف ارقي اذام

 اهدعب الو ديعلا ةالص لبق ىلصي ال

 ... دجسملا جراخ ءاقستسالا

 ... ءاقستسالا ةالص يف ءاعدلا

 .... ءاقستسالا ةيعدأ نم

 تايآلا يف ءاج ام

 فونملا ةالص تايفيك ضعب

 تايد بوت رفاسملا عيدو

 .. رفسلا يف ريخلا ىلع نواعتا

 لل 0

۱1۰/۲+ 

۱11/۲+ 

۱11/۲ 

١51/5 

 ليترك

١١1/97 

 ليلو ....

 ادك/5جا .

Ye 

۱۹۷/۲ + 

AY i 

۱4/۲ + 

١١3/1 

 /؟ج ١١

۱۷۰/۲ + 

۱۷۰/۲ + 

۱۷۱/۲ + 

۱۷۱/۲ + 

۱۷۲/۲ + 

۱۷۲/۲ + 

۱۷٥/۲ + 



۱۷۹/Y+ 

 متاهبلاب قفرلا ... + ۱۷٩1/۲

 هجورخ ع لبق ها نأ زوجي ناضمر ف رفسلا ۳ مزع اذإ رفاسملا | .
 ١ 0 .. تيبلا نم

 .1 / + 023532 22 -- رفسلا ءاعد

 ,VANE ee - ريسلا رفاسملا عارسإ

 ن رفسلا يف رصقلا

 ا رفسلا يف نيفخلا ىلع حسملا
 ةءارق لضفو رفسلا ف زجفلا ةالص يف فيفختلا

 رجلا ةالص نع رفس يف اومن 5
 س فصلا يف ةالصلا فيفخت

 7 ربكي مث ةلبقلا هتقانب لبقتسي

 ا ةبتارلا ريغ رفاسملا لفنت

 A4 +< .. ....... رجفلا ةالص نع ماني رفاسملا

 داق ع هني ل اذإ زئاج رر ل: وفل را نم نب
 Aj ا 3 ودعلا

(AVY ل 

A4 Y> ل 

۱۹0/* 

14A Y/Y> .... س ضيرملا ةدايع 

 توملا ركذ نم راثكإلا

 ن هللا ىلإ بوتي ضيرملا
 ..... نيدلا ءاضقب ماّتهالا



 ۱۹۳/ج بئاصملاو مالآلاو ضارمألا ىلع ربصلا لضف
 .. تارفكم بئاصملا

 0 يف ا

 ..... نمؤملا لع 5 ةدش

 0 .... متاوخلاب لامعألا
 PN Ee .. ةنتفلا تفيخ اذل ت تواب ءاعدلا زاوج

 ضال ا ا ا ا اب ةداهش نوعاطلا تون

 51١/17 ةداهش لتقلا نم عاونأ

 ل e e u .... نيديهش رجأ هل قيرغلا

 ا sods دسم د تم ةداهشلا توم لضف

 ITA e .. دأولا يف ءاج ام

 ١1/07 00 سانا لاومأ نع دعبلا

 11/5 اغيدل 5 نمو اربدم هللا ليبس يف توملا نم ةذاعتسالا

 5114/1 ب سس اطيارف تام نم لضف

 5114/1 . 5... توملاب لمعلا عاطقنا

 فلام د . 22. ردقب توملاو لوتقملاو تيملا لجأ ءابتنا
 ؟1م/5جا ط8 ... لضافألا تول نرحلا
 IA Y+ . E اذإ ثيملا ىلع ءاكبلا زاوج

 Y4 YS ةيلهاجلا رومأ نم اهنأو ةحاينلا يف ءاج ام

 aT هيلع هللا ىلص هللا لوسر لسغ

 ' لسغلا دنع هبايث نع تيملا ديرجت



 YIN ضيا بايثلا ي نفكلا

 <Y رئاخا عاب لضع

 777/1 ةزانجلاب عارسإلا

 «YE رسلا ىلع وعو تلا لوقي اع

 7/9 .. رح ةلدأل 0 ا 1! ريع ةزانجلا مايقلا

 قللوس .. قشلا وأ دحللا عيسوتي رمألا

 71 هاج تارييكت عبرأ ةزانجلا ةالص

 ؟ .. ةزانجلا ىلع نيدحوملا نيلصملا ريثكت

 فقس . ماعالا ىب امم ركذلا ناك زئانج ترضح- اإ

 فقيؤي ةأرملا طسوو لجرلا سأر دنع مامالا مايق

 <YYA/Y ةزانحلا ىلع ةالصلا لضف

 قفا ربقلا ىلع ةالصلا

 ۳/+ . س. ققاملا ىلع ىلصي ال

 ق يللا سل لكلا نم ىلع ةالصلا كرت

 «.YF مهلع ىلصي نيدحوملا نم ةاصعلا بلاغو

 مامإ ىلع هؤاضقو هب دحأ مرتاي نأ الإ نيد هيلع سم ىلع یلصی ال
 ف نيملسملا

 /YFY < ںيدملا نع نيدلا نيملسملا مامإ ءاضق

 اج لفطلا ىلع ىلصي ال هنأ يف ءاج ام

 <YYF/Y هدلب هيلع ىلصي مل اذإ بئاغلا ىلع ةالصلا

 7/1 اليل نقدلا زاوج

 7/17 مكيحأل اورفغتسا

 575/9 .. ملسو هلآ لعو هيلع اج هلا لوري ادهع نانا ثدحأ

 فضل سك .SOON  روبق لع دجسم ىتيي ي الو د دجسع يف 2



 ... هميعنو ربقلا باذع

 . هربق يف بذعي ال نم

 هيلع هللا لص يباب صاع اهو بذغملا ربق ىلع نيتديرج: عضوا

 و هلآ لعو

 ةربقملا يف طوغتلاو سولجلاو 1 مرت
 ... تيملا مظع رسك مرحي
 ... ليدعتلاو حرجا ةي ةينيد ةجاحل د لإ رب الإ تيملا ركذي ال
 7 كلذ ىلإ جيتحا نإ تيما يواسم ركذ
 ءاسنلاو لاجرلل روبقلا ةرايز يف صيخرتلا

 .. تاقدصلا بانك

 .... ةقدصلا لضف

 .. ءاطعإلاب ةصتخم تسيل ةقدصلا

 . ةقدصلا ىلع ثحلا

 ةقدص لصفم لك ىلع
 رسلا ةقدص لضف

 لقملا دهج يف ءاج ام
 هريغ هب ىدتقاف ةقدصلاب أدب نم
 هللاب اقثاو ناك اذإ هلام ع قدصت نم

 .... لوعت نمب أدبا
 ىنغ 7 نع ةقدصلا

 7-00 مقا هيأ ب لو اهجوز ىلع ةأرملا ةقدصا .
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 .. يدرلا نم 'قدصتلا مذ يل ءاج ام

 ..... ةجاح ريغل لاؤسلا مرت

 لاؤسلا كرت للضف
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 ناطلسلا لاؤس

 طعي مل اذإ بضغ نم

 . هوطعأف هللاب لأس نم
 سفن فارشإ الو ةلأسم ريغ نم الام هاتأ نم

 هج

 قولوا
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 VAYE a oa ريدحللاو لخيلا مذ يف ماج ام
 Ae ... ةقدصلا يف عوجرلا مذ

 NAE 00 5 . رسعملا راظنإ لضف

 AE ee .ليبس يف جحلا يف ةقفنلا
 NAT مس سسس ل ... ةاكرلا ءاتيإ لضف

 YAY اا تسي ا ةاكزلا بوجو

 417/١" 2 ةبصنألا ضعب

 14۷+ . ةقدصلا 5 قحلاب لماعلا لضف

 AVÎ Ye Ss . اهتاقدص يف لاومألا باحصأ ىلع ىدعتي ال

 184/27 اهنم ذحؤت يتلا دلبلا ءارقف يف ةقدصلا فرصت

 ۲۸۹/۲+ هتاکز ىدؤي ال يذلا زتکلا يف ءاج ام

 ۲۹۰/۲ + صرخلا يف ءاج ام

 ۲۹۰/ج ةاكزلا ةدئاف

 ۲۹۱/۲+ مشاه ينب ىلع ةقدصلا ميرحت

 ۲۹ 4/+ لكشم ثيدح

 144/5ج . مهنم موقلا ىلوم
 لبقي الو ةيدملا لبقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا ناك

 ؟؟ هاج

 . ١97/0
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 .. ةرمعلاو جحلا باتك

 ةرم رمعلا يف بجاولا جحلا

 ةرمعلا بوجو
 تيملاو بوضعملا نع جلا

 .... ةرمعلاو جملا نيب ةعباتملا

 ۴ داهجلا نع ةرمعلاو جحلا . هئزجي[ّنم

 ... جحلاب لالعإلا
 و 35 و هلآ و هيلع هللا لص هلالهإ
 .. ةرمعلاو نول نيب ملسو هلآ لعو هيلع هللا لص هنارق

 .... جملا ىلإ ةرمعلاب عتمتا
 هنم ناسحتسا ةعتملا نع رمع يبن

 .... جسحلا يف عضاوتلا

 تام سا دامضلا

 هتمادتسا نم عنام الو مارحإلا لبق بيطتلا

 .. نيفخلا سبلت نأ ةمرحملل زوجي
 . ؟ بطع اذإ يدهلاب لمعي اذام

 يدحلا قوسي نراقلا

 2117 ... .. عقلا مد

 ةعبس نع ةرقبلاو ةرشع نع ريعبلا
 .. عابطضالاو تيبلاب .لمرلا
 يام نکرلاو هوسألا رجحلا الإ ملتسي ال

Ve 

Ve as 

 نضل ني n ب ا

 .ةورلاو افصلا نيب يذلا يداولا يف عيرسلا يعسلا
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 ؟ ةرمعلاو جحلاب ملسو هلآ ا لهآ یتم
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 ۳۱۷/۲ + ا يدهلا قسي مل نم ىلع للحتلا بوجو

 ۳۱۷/۲+ 7-5 ةورملاو افصلا نيب يعسلاو يشملا

 ؟14/5ج e E وأ رسک نم
 ۳۱۸/ج 5 .. دوسألا رججلا :لضف

 لاج چ مالسلا هيلع مهاربإ 'ماقم دنع فاولقلا اتعكر

 نيلي .. ةعاس يأ يف مرحلا يف ةالصلاو فاوطلا

 7/1 تياو لعب ا و هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ:لاق نم

 نفق هندي يدو يشملا هنع طقسي هللا تيب ىلإ يشي نأ رذن نم

 .٠ : PN SSS "ةيورقلا موي ىنمب رهظلا ةالص

 نيو SS ..... ؟ ةفرع ىلإ ىنم نم ودغي ىتم

 نقل + ... ةفرع موي لضف

 ضالؤع © ... ةفرع موي ةبطخلا

 e هدعب ةضافإلا مث رجفلا لبق يمرلاو ةفعضلل ةفلدزم نم مدقتلا زاوج

 50717/6ج 2 5 .. سمشلا علطت ىتح ةفعضلا يمري ال : لاق نم

 PV 0 ا . .  ىتم ىلإ ةفلدزم نم عفدلا

 <+IA/T . رحنلا موي لضف

 1/1 سس بسال < تقطحلا ىصخ لثم يمرلا

 ا ةبقعلا ةرمج يمرب ةيبلتلا يهتنت

 r4/+> . E ا

 هلعف هنأل فاوطلا ميدقت دقت لضنألاو زئاج فاوطلا ىلع يعسلا ميدقت

 ' بستم. ملسوا هلآ نلعو هيلع هللا قلص:
 نهسوؤر نم نرصقي ءاسنلا



 ةقانلا لع نم رامجلا يمر

 قيرشتلا مايأ ةبطخلا

 يدها دجي مل نم الإ قيرشتلا. مايأ موصي ال

 ... اهريغو علا كلسانم يف اإلا یوق
 EES .. رعأتلاو لجعتلا

 ARS و :مالسإلا لمج ايف ةبطح

 اضيأ عادولا ةجح يف ةبطخ

 ةقانلا نع ةىرجت ةرقبلا

 ..... هعم وأ جحلا لبق اهئادأ نم نكمشي م نل جحلا دعب ةرمعلا

 .. ءاسفنلاو نال

 .. هللا ليبس يف يه جحلا يف ةقفنلا
 ءاسفنلاو ضئاحلا نع عادولا فاوط طقسي

 1 .. جحلا تقو قدصتلا
 جحلا يف فارتحالا زاوج

 هدلبب مقم وهو يدملاب ثعب نم
 هلتق مرحملل زوجي ام
 هداطصا يذلا وأ مرحملل ديص يذلا ديصلا ميرحت

 ..... مر وهو اعبض لتق نم ءازج

 .. ةيعكلا ءانب يف ءاج ام

 22 مارحلا دجسملا لضف
 5 - ةيلهاجلا ساند .نم :تيبلا رهط
 ةيلهاجلا يف مانصألا نم تيبلا دنت نا انآ
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 ؟هاب/؟ ب ءاضقلا ةرمع

 نيكول ناضمر يف ةرمعلا لضف

 ۰ ]+ a Ss ... مارحلا رهشلا ةمرح

 شاد 0 املا هنكسي يذلا دلبلا ل لإ يدحلا نم دورتلا .

 + 2 ..... هدلب مدق اذإ جاحلا | عنصي ام

 <+Y/Y\ .. ... موصلا باتك

 ل ا اف ناضمر رهش موص بوجو

 POY CENE ا لهج نم

 فا س مولا لف

 +V 1 لالملا ةيؤرل موصلا

 PVI/Y+ e اموی نوثالثو ا نورشعو ةعست رهشلا

 .VPA Y ws س سانلا مظعم موصي موي موصلا

 PVP هنم برشي ۳ هل زوجيف هدي ىلع ءانإلاو ءادنلا عم نم

 نسي +Y .... . مام نم تاوسحف دجي مل نإف بطرلا ىلع راطفإلا

 +PYt/Y . 00 .. ءاقتع رطف لك دنع لجو زع هلل نإ

 "ا هج وب هبشت نم هيف امل ال هريخأت ةيهاركو راطفإلا ليجعت يف بيغرتلا

 ...Vo ... موصلا ةلحت لبق راطفإلا نم بيهرتلا

 مابا ....... ةكرب روحسلا يف

 ينير هموي ةيقب كسمأ رطفم وهو رفس نم مدق نم

 اس . ناضمر راطفإ نم بيهرتلا

 VAY قاشنتسالا يف غلاي ال ماصلا

 سيسكو ا : ..... موجحللاو مجالا رطفأ

 +A ..........:... رطقأ *يقلا دمعت نم
 ااا . رهسلا يف مايضلا بلا نم شيل
 ماجا ا ودعلا ءاقلل ىوقتيل رطفي رفاسملا



 1/9 مايصلا هيلع قش نإو موصي نأ رفاسملل زوجي
 ىلع ناك اذإ هتيب يف معطي نأ هل زوجيف رفسلا ىلع امزاع ناك نم
 مما" 2 رفسلل .دادعتسالا ةبهأ

 ١1/١" ةبرقلاب فيلف ةبرقب سيل امب ةبرق نرق نم

 ماج .. 0 ... موصلا يف صالخإلا

 11/1 ا از هلك نادمر تا لوقي نأ نع يبا

 <At Y . - هيلو هنع ماص موص هيلعو تام نم
 م4419 35 ... ءاروشاع مايص
 10/17 ملو هلآ اآ قعو دي ةيلع لع هلا ىلض همايض
 PA\/Y* e و ... نابعش مايص

 1/1 0 ر 5 5 نع يبنلا
 ؟41//؟7ج هدعب اموی وأ هلبق اموي موصي نأ الإ ةعمجلا موي موص نع يبن
 كاوا ..... . اهجوز نذإب الإ الفنت ةأرملا موصت ال
 ۳۸۹/۲+ رطفأ الو ماص ال رهدلا موصي يذلا
 ۳۹۰/ج نايضقتو ارطفت نأ عضرملاو ىلبحلل زوجي
 نك : هتأرما لبقي نأ ماصلل زوجي

 ۳۹۱/۱ + رهش لك نم مايأ ةثالث موص لضف
 19/1 ...٠0 سيمخلاو نينثإلا موص

 40+ ناضمر يلايل يف جيوارتلا ةالص
 ۳۹۹/۲ ا تسال انا ا كاطفر رهش مايق يف ءاج ام

 و1/7 200220 222 ردقلا ةليل يف ءاج ام
 ۳۹۹/+ ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف فاكتعالا
 |+ ... ةجح لدعت ناضمر يف ةرمعلا

 تقو 7 رهشلا 5 5 0 3 يناثلا د يف ديعلا ةالص .ىلصتا .
 Rs * 0 a ا ياام ةالصلا



 رطفلا ديع يف بعللا

 راكذألاو تاوعدلا باتك

 ؟ ءاعدلا لبق هب أدبي اذام

 ... ةباجإلا تاقوأ نم

 1 . هللا لأساف تلأس اذإ
 دييأتو ظفح ةيعم هتوعد اذإ كعم هللا

 e س ةدايعأا قه ءاعدلا

 .. هللا ىلإ راقتفالا راهظإ عم .ءاعدلا

 هريغب ررض هيف ءاعدب اعد نم ىلع راكنإلا
 باذعلا هيلع قح نم ءاعد باجتسي ال

 .. الهس هتلعج ام الإ لهس ال مهللا

 ةدشلا تقو يف ءاعدلا

 ءاعدلا دنع نيديلا عفر

 ءاعدلا دنع فكلا طسب

 ثالث ىدحإ ىلع ءاعدلا

 ةعماجلا تاوعدلا نم

 .. دصتقملا بلاطلا
 ابينمهف مهللا : لوقي ةيملعلا ةلأسملا هيلع تلكشأ نم
 ىفوتملا دالوأل ءاعدلا
 ... اصلا لجرلا نم ءاعدلا بلط
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 نطعأ ف ورمع ديز اي ر هلا ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد
 سمحأل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد

 نوملعي ال مهنإف يموقل رفغا مهللا
 شيرقل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد
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 177/2 صاقو يأ نب دعسل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد

 <FV/Y} بلاط ينأ نب يلعل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد
 49م/5ج 0. سايل نب ةرقل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد

 كل ل ا O هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد
 . 499/77 1 سابع نب هللا دبعل ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد .
 440/6ج 0 دوعسم نبال ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هۋاغد

 اك هغلب مث هئيدح ظفح نمل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لم
PEE 2002411 م  

 441/97 . اعبرأ رصعلا لبق د هلآ ىلعو هيلع للا لص هؤاعد

 ظقويو |يلصيو موقي يذلا لجرلل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد
 117/57 ... سكعلا وأ هتأرما:
 ۲٤4/ج و كلب : ملصو هلآ لعو هيلع هللا لص هلوق هنمو
 ۲٤٤/ج... نيسحو نسحلا ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد هنمو
 <E/Y . نيدهاجملل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هؤاعد
 Erz .. ةنيدملا لهأل ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هؤاعد
 444/5ج ا ب... هتافاكم عاطتست ال يذلا نسحملل ءاعدلا
 4144/1+ ... . . ةيرقلا لوخد ءاعد
 fof . . ةدحاو عبصأب ءاعدلا دنع ةراشإلا
 461/ج اثالث رافغتسالاو ءاعدلا ريركت
 4435/5 د ل ا تا دا نقلا دعب تيملل ءاعدلا
 5: 17/1ج E O E ... رفاسملل ءاعدلا
 547/1 . راعمألا 2 صخري نأ ءاعدلا
 444/9 ... 2 59 ... قلخلا نضحب نسحب ءاعدلا

 BEANE 5 عَ تجاع 5 ماعذلا

 44+ . : 'ضيرملل ةاعدلا



 دلاولل دلولا ءاعد

 1 ٠ . مهتوعد درت ال ةئالث

 هلا ىللعو هيلع ا و ءاعد

 : ملسو

 ی ضغبل مهضعب نيملسملا ءاعد ١

 20 اقداص هليبس يف لتقلا هللا لأم نم

 ... همكح فداصي امكح هللا لاس نم

 هيو امام ماا هللا مسب : لاقف رثع نم
 2 .. هيلإ نسحملا هبحاصل سرفلا ءاعد
 ءاخدلا قسم ال ر تیر لون هلع دلل لم هيلع هذ تن

 a EE ل هيلع

 .. ةعورشملا قرلا يف ءاج ام

 .... راكتسيلف مدحأ ىنمت اذإ

 .... حايرلا دنع لاقي ام
 ۲ ناميلس عل هز ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص هلوق

 2 ةبعكلا يف ءاعدلا

 تيطعأ ال عنام ال مهللا

 ةرق انتايرذو انجاوزأ نم انل به انبر نولوقي نيذلاو :  ىلاعت هلوق
 « نيعأ
 ةلاض دشن وأ دجسملا يف ا وأ عاب نم ىلع ءاعدلا

 .... انيغم ائيغ انقسا مهللا

 1 ركذلا لضف

 .... ليللا فوج يف ركذلا لضف
 ةيوتلا بطر رافختسالا نم ملسو هلآ عو هيلع هللا لص ةراثكإ

 سمشلا عولط ىلإ رجفلا ةالص دعب ركذلا لضف
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 قيرشتلا مايأ يف هللا ركذ نم راثكإلا

 نيلصملا الو نيركاذلا لغشي ال ثيحب ركذلاب توصلا عفر

 3 موي اقر 7 ميلا

 e _ سلجلا يف ركذلا مدع نم :بيهرتلا

 . مونلا دنعو ءاسملاو حابضلا زاكذأ نم

 ةنحلا لد ت ا اذإ تاملک

 _.. هللاب الإ ةوق الو لوح ال لضف“

 ... هبجعي ام ىأر اذإ ريبكتلاب هللا ركذي
 س هللا الإ هلإ ال لضف

 ... رافغتسالا لدن
 7 ليبلا و | ريبكتلاو ٠ و ديمحتلاو حيبستلا لضف

 تنأ الإ هلإ ال كتاحبس
 سودقلا كلملا ناحبس

 ... ةقيس لاصحخ عبرأ نم ةذاعتسالا

 0 ملظلاو رقفلا نم ةذاعتسالا

 . ربقلا باذع نمو لاجدلا ةنف نم ةذاعتسالا

 تافآلا ضعب نم ةذاعتسالا

 ا تاذاعتسا

 ا . ةعورشلا ةئالعلا E وترا

 وزال زوغ لش 2۵ ركذ النو هلآ آ لعو هيلع هلل م
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 ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا

 عوسيلا باتك

 .. ةهبش هيف ام كرت

 هببسب قزرت كلعل

 3 ةراجتلا يف هللا ىلع لكوتلا

 ....... لاملا ةمألا هذه ةنتف

 ... دهاشلا عم نيعلاب ءابضقلا

 . ةقدصلا ىلع راجتلا ثح

 تيس عيبلا يف شفي نم ةيوقع

 ........ اهيلغيل نيملسملا 00 يف لوخدلا نم بيه يهر
 00 2 هلا 1 هيلع هللا لص هللا لوسر ةنسل ةفلاخم ريعستلا

>16 

> /£\ 

 عيبلا يف ليحلا كرت
 ةبالخ ال

 دجسملا يف ءارشلاو عيبلا ميرحت

 ضارت نع عيبلا امنإ

 اوحجرأف متنزو اذإ
 ملسملا ةلاقإ يف بيغرتلا

 ... اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا

 مراغ معزلا
 رفا ةتيملاو رمنلا عيب مرحي
 # رانلاو: الکلاو ءال ت زوج 0

 عيبلا يف يف داهشإلا

 ه۰ ٤/اج
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